Programa BIP/ZIP 2019
Dimensão: Ignição

FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 017
Lisboa Limpa II

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Partícula Sustentável - Associação Ambiental (PSAA)

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Movimento plástico zero

Designação

Associação Passa Sabi

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Dimensão

Ignição

Designação

Lisboa Limpa II

BIP/ZIP em que pretende intervir

2. Dois de Maio
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
23. Graça / Sapadores
35. Rego (Bairro de Santos e PER)
43. Alfama
44. Mouraria
50. Rua de São Paulo (eixo)
64. Anjos

ODS 2030

---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Depois de mais de um ano de atividade, temos já a marca
Lisboa Limpa solidificada e divulgada em vários média. Com
os contatos e visibilidade construídos, vamos expandir e
consolidar a rede de partilha de copos reutilizáveis, para
que se torne numa referência a nível local. Vamos ainda
fazer um forte investimento nas atividades de
sensibilização ambiental, de forma a ampliar e cimentar o
plano pedagógico, e garantir que estas são uma mais-valia
na rede de instituições com as quais colaboramos.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Alguns bairros lisboetas encontram-se poluídos por copos de
plástico descartável em consequência do forte dinamismo
noturno que aqui se vive. Esta poluição afeta a qualidade
de vida dos moradores e dá um mau exemplo às crianças que
serão o futuro da cidade, e que se habituam a este
desrespeito pelo meio ambiente.
Já conseguimos criar consciência sobre os malefícios do
plástico descartável, e existem já algumas alternativas.
Mas estas alternativas, oferecidas maioritariamente pelas
grandes cervejeiras, pecam por não contribuir tanto quanto
podiam para a prevenção de resíduos. Estes copos, embora
reutilizáveis, não podem ser usados com qualquer bebida, e
como não funcionam em rede, a sua devolução e partilha
entre estabelecimentos não se verifica. O resultado é que
os copos acabam muitas vezes nas ruas.
A entrada em vigor da nova directiva municipal, que prevê a
proibição da venda de bebidas em recipientes descartáveis
para o exterior, apresenta uma oportunidade sem igual para
a implementação de uma verdadeira rede de partilha de copos
reutilizáveis. É assim clara a necessidade de continuar as
atividades de sensibilização ambiental com as crianças,
para estarem sintonizadas com esta directiva, bem como a
expansão da rede de copos reutilizáveis, para dar à
população a oportunidade de consumir de maneira
responsável.
Sendo assim, Lisboa Limpa II é um projeto necessário e
pertinente para contribuir para a sustentabilidade de
Lisboa, que será a Capital Verde Europeia 2020.
Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição
Sustentabilidade

Durante o nosso primeiro ano de atividade, apoiado pelo
programa Bip/Zip 2018/19, conseguimos estabelecer e
desenvolver parcerias com diversas instituições públicas e
privadas, associações e projetos na cidade de Lisboa, onde
realizámos mais de trinta atividades. Isto veio comprovar
que estas entidades têm interesse nas nossas atividades, e
que existe uma necessidade real de sensibilizar e informar
a população sobre questões ambientais.
Nesta próxima etapa vamos dar continuidade ao trabalho
desenvolvido, consolidando o programa de atividades com as
entidades parceiras, e promover um novo conjunto de
atividades para combate ao desperdício alimentar.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Ao receber um donativo anual de cada estabelecimento e
instituição parceira, a rede de copos reutilizáveis Lisboa
Limpa aproxima-se da sua sustentabilidade. A
sustentabilidade da rede e das atividades de sensibilização
que esta pretende assegurar, é tão mais possível quanto
maior e mais abrangente for a rede de partilha de copos
reutilizáveis. Assim, e apesar de ainda estar longe de
concretizar a sua sustentabilidade plena, a rede tem vindo
a crescer e pretende, agora, tirar partido da alavancagem
que a proibição municipal de venda de bebidas em copos
descartáveis para espaços públicos exteriores representa,
assim como do facto de Lisboa ter conquistado o título de
Capital Verde Europeia 2020 - também esta uma oportunidade
que consideramos única para a cidade agir e se afirmar em
matéria de prevenção de resíduos e de ação climática. A
realização de eventos com os copos Lisboa Limpa tem sido
uma aposta recente do projeto e tem-se revelado, em
paralelo com a gestão da rede de partilha de copos
reutilizáveis, uma atividade de cada vez maior importância
para a sustentabilidade da operação do projeto, pelo que a
aposta no apoio à realização de eventos nos bairros BIP/ZIP
- e a consequente redução significativa na produção de
resíduos, evitando o uso de milhares de copos de utilização
única - é para continuar.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
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Actividade 1

Planeamento das atividades

Descrição
Recursos humanos

- Diretora geral
- Coordenador de educação ambiental
- Estagiária

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

Partícula Sustentável, Associação Passa Sabi

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

8416 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5
Diário

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 2

Execução das atividades

Descrição
Recursos humanos

- Diretora geral
- Coordenador de educação ambiental
- Responsável de comunicação e redes sociais
- Estagiária

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

Associação Passa Sabi, +Skillz, SCML W+, Escola
Profissional de Comunicação e Imagem, Escola Secundária de
Camões, Associação Renovar a Mouraria e Escola Alemã de
Lisboa.

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

12190 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
PontualMais de 30 actividades
500
1
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Actividade 3

Gestão da rede de partilha de copos

Descrição
Recursos humanos

- Coordenador do sistema de partilha de copos
- Promotor do sistema de depósito
- Responsável de comunicação e redes sociais
- Estagiária
- Designer Gráfico
- Voluntárias/os

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

- Entidade(s) estabelecimentos e instituições aderentes a
rede Lisboa Limpa
- Partícula Sustentável

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

Actividade 4

16206 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
Diário
7000
1, 2

Divulgação e promoção do projeto

Descrição
Recursos humanos

- Diretora geral
- Coordenadora do projeto
- Coordenador da rede de partilha de copos
- Responsável de comunicação e redes sociais
- Estagiária
- Voluntários

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

- Entidade(s) estabelecimentos e instituições aderentes a
rede Lisboa Limpa
- Partícula Sustentável

Resultados esperados
Valor
Cronograma

13188 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
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Diário
1000
1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

44
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Diretora geral
1280

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora do projeto
750

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora de educação ambiental
750

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto
Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Coordenador do sistema de partilha de copos
750
Não Financeira
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Morador no bairro do projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Não

Responsável de comunicação e redes sociais
500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Tesoureiro
300

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Estagiária
400

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntárias/os
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Promotor do sistema de partilha de copos
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Designer Gráfico
80
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

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%)

1

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)

180

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

7000

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

30
Equidade

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

2
105
0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

210

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

20

Nº de destinatários imigrantes

15

Utilizadores do sistema de partilha de
copos

7000
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração
Nº de intervenções em edificado para

2
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criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

2

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

5

Nº de vídeos criados

3

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

5

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

0

-

0

-

0

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

12000 EUR

Encargos com pessoal externo

22000 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

1200 EUR
600 EUR

Encargos gerais de funcionamento

9200 EUR

Equipamentos

5000 EUR

Obras
Total

0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Partícula Sustentável - Associação Ambiental (PSAA)
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Fundação Calouste Gulbenkian - FCG
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
18660 EUR
Recebemos o apoio da FCG em dezembro 2018 para o projeto
Lisboa Limpa.
O Programa Gulbenkian Sustentabilidade quer apoiar projetos
que promovam o desenvolvimento de uma sociedade
comprometida com as gerações futuras,
ambientalmente responsável e economicamente viável e
socialmente justa.
O valor aqui apresentado é o correspondente ao período
entre Setembro (data de início do novo programa Bip/Zip) e
dezembro de 2019 (data em que finaliza o apoio da FCG).

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

18660 EUR

Total do Projeto

68660 EUR

Total dos Destinatários

8500



