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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Fundação Cidade de Lisboa

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Agrupamento de Escolas de Alvalade

Designação

Junta de Freguesia de Alvalade

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

Ignição
ValorizARTE
48. Bairro São João de Brito / Pote de Água
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

O projeto atua em dois domínios fundamentais para a
sustentabilidade:
desenvolvimento de competências de atores estratégicos da
comunidade, nomeadamente jovens e idosos do bairro, líderes
associativos e/ou representantes de OSC locais;
mudança comportamental na forma de vivência do bairro,
nomeadamente ao nível da autoimagem, sentido de pertença e
de coesão.
Estes dois aspetos garantem as competências e a atitude
necessárias para a mobilização da comunidade na continuação
das atividades.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

A análise do Retrato Social da freguesia de Alvalade
identifica como necessidades:
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a criação de espaços e tempos para convívio e debate de
ideias (dinâmicas de vizinhança);
a diversificação das abordagens e metodologias na
participação de crianças, jovens e famílias;
o aumento das atividades lúdico pedagógicas inclusivas e
atividades intergeracionais.
O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Alvalade
(2017-2020) reporta como necessidades:
o estímulo à iniciativa e criatividade dos alunos;
e o envolvimento da família em atividades promovidas pela
escola.
Os dados dos últimos Censos identificam Alvalade como uma
das freguesias de Lisboa com a população mais envelhecida,
o que alerta para a importância de promover a partilha
intergeracional e a valorização da idade maior junto às
gerações mais jovens, como forma de combater o isolamento,
mas também de preservar o saber e as memórias e de as
valorizar como património, história e identidade de um
bairro, freguesia e cidade.
O bairro São João de Brito nasce da autoconstrução na
década de 70, e permanece até aos dias de hoje, como um
bairro distinto do resto da freguesia, cuja identidade e
estória importa identificar e valorizar. A experiência da
FCL na intervenção no Bairro São João de Brito tem relevado
a necessidade de atuar diretamente com a população no
sentido de promover a valorização e mobilização para a
participação a ativa na vida do bairro, promovendo espaços
de partilha intergeracional e comunitária.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Melhorar a Vida no Bairro
Crianças

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Sensibilizar os mais jovens para a importância das
dinâmicas intergeracionais, através das experiências de
atividades conjuntas e da promoção do conhecimento do
"outro", criando hábitos de partilha e valorização dos
saberes dos mais velhos, permite criar ligações emocionais
e promover mudanças sociocomportamentais que se podem
manter no bairro, após o período de intervenção do projeto.
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Acreditamos que quer os jovens, quer os seniores podem
quebrar preconceitos e estereótipos geracionais e acreditar
nas parcerias intergeracionais para a criação de valor
social na comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

O desenvolvimento local sustentável de uma comunidade
implica que todos os elementos dessa mesma comunidade
participem nas dinâmicas comunitárias, tendo um papel ativo
na defesa do património material e imaterial do bairro, no
exercício da sua cidadania ativa. A intervenção do projeto
trabalha nesse sentido, promovendo um sentimento de
pertença e a participação ativa dos moradores do bairro
através de atividades lúdicas e artísticas que valorizam a
história do bairro, a estória das pessoas do bairro e o
papel de cada um na comunidade. As oficinas formativas
lúdico-artísticas e a atividades socioculturais abertas ao
público funcionam como ações de sensibilização para a
vivência e valorização do bairro, fomentando mudanças
sociocomportamentais e culturais na ligação
indivíduo-comunidade, a criação de grupos informais e
movimentos associativos locais que podem dão continuidade
às atividades iniciadas. Neste âmbito destaque-se o
envolvimento de parceiros estratégicos, que findo o período
de intervenção do projeto mantem a sua atividade no bairro,
apoiando na continuidade de atividades deste âmbito.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

A comunidade mobilizada para refletir sobre a sua estória e
o cruzamento com a estória do bairro ficará mais desperta
para o valor das suas experiências e vivências no contexto
do território, valorizando as relações de vizinhança, os
espaços e as organizações, esta nova perspetiva de
valorização do património imaterial do bairro permanecerá
após o término do ano de execução.
A criação artística baseada nas estórias e memórias da
comunidade será um objeto de sensibilização para o valor do
Bairro e da comunidade que se manterá nos anos futuros,
quer sob a forma de uma exposição que pode continuar a
percorrer espaços da freguesia e do município, quer sob a
forma dos conteúdos integrados no portal - funcionando como
uma exposição permanente e aberta.
Importa ainda referir que é um objetivo identificado pela
Comissão Social de Freguesia trabalhar o património
imaterial do bairro de Alvalade, pelo que as metodologias e
estratégias experimentadas neste projeto poderão ser
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utilizadas futuramente para alargar esta intervenção à
Freguesia como um todo

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Recolher estórias e memórias

Descrição
Recursos humanos

Equipa técnica do projeto em conjunto com os parceiros

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

FCL, Agrupamento de Escolas de Alvalade, Junta de Freguesia
de Alvalade, organizações e pessoas do bairro.

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

Actividade 2

3518 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4
Mensal
36
1, 2, 3

Dinamizar oficinas artísticas

Descrição
Recursos humanos

Equipa técnica do projeto em conjunto com os parceiros

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

FCL, Agrupamento de Escolas de Alvalade, Junta de Freguesia
de Alvalade, organizações do bairro.

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

5146 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
100
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

1, 2, 3

Dinamizar atividades socioculturais

Descrição
Recursos humanos

Equipa técnica do projeto em conjunto com os parceiros

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

FCL, Agrupamento de Escolas de Alvalade, Junta de Freguesia
de Alvalade, organizações do bairro.

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

Actividade 4

5489 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
492
1, 2, 3

Criar a Exposição do Bairro

Descrição
Recursos humanos

Equipa técnica do projeto em conjunto com os parceiros

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

FCL, Agrupamento de Escolas de Alvalade, Junta de Freguesia
de Alvalade, organizações do bairro.

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

6040 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
515
1, 2, 3
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Actividade 5

Criar portal do Bairro

Descrição
Recursos humanos

Equipa técnica do projeto em conjunto com os parceiros

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

Agrupamento de Escolas de Alvalade, Junta de Freguesia de
Alvalade e Fundação Cidade de Lisboa

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

4805 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
215
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

5
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador FCL
265

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico FCL
965

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Mediadora intercultural
1890

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica da Junta de Freguesia de Alvalade
90

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Direção do Agrupamento de Escolas de Alvalade
40

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

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

1

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)

394

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

980

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

2
Equidade
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Nº de destinatários com deficiência /
doença mental
Nº de destinatários mulheres

0
200

Nº de destinatários desempregados

20

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

100

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

50

Nº de destinatários imigrantes

20
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

40

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

0

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

5

Nº de vídeos criados

5

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

1

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

0

-

0

-

0

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

12616 EUR

Encargos com pessoal externo

11080 EUR

Deslocações e estadias

45 EUR
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Encargos com informação e publicidade

415 EUR

Encargos gerais de funcionamento

442 EUR

Equipamentos

400 EUR

Obras
Total

0 EUR
24998 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Fundação Cidade de Lisboa
24998 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
Descrição

Junta de Freguesia de Alvalade
Não financeiro
664 EUR
1) Recurso humano (90h - 664EUR) de apoio ao
desenvolvimento do projeto - participação em reuniões de
planeamento e avaliação, mobilização de atores
estratégicos, disseminação junto às entidades e atores
estratégicos do território;
Agrupamento de Escolas de Alvalade
Não financeiro
700 EUR
1) Recursos humanos (40h-400EUR) de apoio ao
desenvolvimento do projeto - participação em reuniões de
planeamento e avaliação, mobilização de atores
estratégicos, disseminação do projeto junto atores
estratégicos.
2) Facilitação dos acessos a equipamentos escolares para
dinamização de atividades (3A*4h=12h - 300EUR)
Fundação Cidade de Lisboa
Não financeiro
1750 EUR
Custos indiretos (água, luz, comunicações, internet) calculados com base em 7% dos custos do projeto.

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

24998 EUR
3114 EUR
28112 EUR
1358



