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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

efabula CRL

Designação

Ofícios do Património e da Reabilitação Urbana

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Designação

Faculdade de Arquitetura - ULisboa

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

Ignição
LER (N)A CIDADE
23. Graça / Sapadores
35. Rego (Bairro de Santos e PER)
36. Pena
43. Alfama
44. Mouraria
49. São José / Santa Marta (eixo)
50. Rua de São Paulo (eixo)
62. Castelo
64. Anjos
65. Quinta do Ferro

ODS 2030

---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Reunimos 2 entidades da sociedade civil, 2 centros de
investigação de 2 universidades, 5 escolas secundárias, 1
editora e 1 junta de freguesia, o que nos garante o
desenvolvimento de uma análise multinível. A diversidade de
perspectivas e a interacção de planos que poucas vezes se
intersectam, nestes contextos, concorre para a construção
de uma nova visão das formas de gestão da cidade. Trata-se,
pois de criar um modelo de abordagem aos problemas
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sócio-económicos dos bairros que seja replicável.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Sabemos que as cidades do futuro vão ser diferentes das
cidades do passado. Para além da Política e da Economia, a
Ciência irá ditar as lógicas que fundamentarão o nosso modo
de apropriação do solo urbano. Os desafios da
contemporaneidade, que resultam da nossa confrontação com
as consequências das alterações climáticas, da exaustão dos
recursos naturais, da incapacidade para lidarmos com
catástrofes ambientais provocadas pela poluição e
destruição da biodiversidade irão impor atitudes técnicas,
económicas e filosóficas diferentes daquelas com que até
agora fomos confrontados. Uma nova racionalidade,
rejeitando os velhos compromissos políticos que impediram a
implementação de estratégias realmente "sustentáveis", irá
ser imposta em todo o planeta. E a mudança processar-se-á
tanto mais pacificamente quanto maior for a rapidez com que
se iniciar. A realidade crua dos factos ditará as condições
de imposição de novos critérios para uma ordem que preserve
o habitat humano. Mas é preciso, ao mesmo tempo, não
esquecermos que, neste processo de reinvenção da nossa
"humanidade" não podemos perder aquilo que sempre serviu de
pano de fundo a toda a evolução civilizacional: a Cultura.
As revoluções ensinaram-nos isso. A face humana desta nova
"revolução", que todos desejamos que permaneça pacífica, só
poderá manter-se a partir deste princípio. É para a
sobrevivência da cidade, tal como a conhecemos, isto é,
como manifestação da Cultura que nos acolhe, que este
BIPZIP pretende contribuir.
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

Nesta primeira fase do projecto foram escolhidos 10 bipzip,
sobretudo, do Centro Histórico (muitos deles nas antigas
freguesias que originaram a criação dos Gabinetes Técnicos
Locais). O conhecimento destes territórios por parte da
OPRURB facilitará a fase inicial dos trabalhos e a
estruturação de todas as restantes actividades. Os
especialistas convidados fornecerão o método de abordagem
disciplinar adequado à descrição dos aspectos pertinentes
da vida dos bairros que vão ser sujeitos a uma
interpretação específica (das Ciências e das Humanidades)
e, simultaneamente, farão a disseminação do projecto. Neste
contexto, salienta-se ainda, e tendo em conta os movimentos
migratórios recentes, a necessidade de actualização das
Fichas de Caracterização da Estratégia de Desenvolvimento
Local, de 2011, que só poderá ser feita após os CENSOS de
2021. E muitos destes projectos de desenvolvimento local
podem ser um contributo útil para a actualização daquelas
Fichas. Enquadrado no espírito das Jornadas Europeias do
Património de 2019, com o tema "Artes Património Lazer", o
LER (N)A CIDADE pretende desenvolver actividades que
reforcem a identidade-memória das comunidades-bairros,
sublinhando a importância da escala local para o
desenvolvimento da cidade. Como lastro, espera-se
reinventar o quotidiano do habitante de acordo com uma
atitude genérica que respeite os ciclos ecológicos
essenciais à manutenção de uma auto-regulação da qualidade
ambiental dos ecossistemas.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Definidos os 10 eixos temáticos fundamentais para se lançar
o debate sobre os impactos da urbanidade - (1) Economia;
(2) Construção; (3) Habitação; (4) Educação e Direitos; (5)
Legislação; (6) História, Cultura e Património; (7)
Literatura; (8) Mobilidade e Segurança; (9) Espaços Verdes;
e (10) Poluição, Recursos e Energia -, a partir das
competências exigidas à gestão do município e dos actuais
desafios ambientais, pretende-se estabelecer (no sentido de
o fundar e fortalecer) um território de crítica informada,
entre a equipa do projecto, os habitantes dos bairros e
eventualmente a administração local, que encoraje práticas
de participação cidadã responsáveis e criativas, já que as
escolas também participarão neste acto "performativo",
chamemos-lhe assim. O que, afinal, o LER (N)A CIDADE
reclama é, interactivamente, aperfeiçoar um modo de
aproximação do cidadão à realidade urbana que ultrapasse
aquela versão empobrecida da urbanidade que faz do
habitante, apenas um consumidor/reclamador. O habitante com
esse perfil apenas exige àqueles serviços aquilo que está a
ser determinado pelo mercado. A preocupação de cobrirmos um
tão variado grupo de destinatários justificar-se-á, assim,
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na medida em que, só a partir de conceptualizações
diferentes das correntes (de algum modo, superficiais e
circunstanciais) é que poderemos evitar a ilusão
disciplinar de esgotarmos a descrição de um fenómeno tão
complexo como o de "cidade" enquanto produto cultural.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

A colaboração com a Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas, da Universidade Nova de Lisboa e a Faculdade de
Arquitectura, da Universidade de Lisboa mobilizará os meios
necessários para o cumprimento das actividades previstas no
projecto e o envolvimento dos seus estagiários, formandos e
investigadores que irão co-produzir, co-organizar e
publicitar através dos canais habituais, um seminário
interdisciplinar e uma publicação-síntese final. Aliás, as
linhas de investigação devem confluir para as abordagens
interdisciplinares dos temas em estudo. Ambas as
universidades disponibilizarão espaços de encontro e de
partilha nas suas instalações. Por aqui, de resto,
pretende-se alargar o âmbito científico (Ciências Exactas e
Humanidades) de toda a investigação-acção proposta pelo LER
(N)A CIDADE: por exemplo, discutir os princípios da
economia circular que poderá ser implementada em nichos
"locais" o que certamente contribuirá para uma mudança de
mentalidades, no que respeita à maneira de se encarar o
trabalho e os recursos. É, assim, uma nova ética de vida na
cidade, cujas raízes se poderão, por aqui, lançar. A
projecção de uma Lisboa sustentável no futuro influenciará
todas as agendas - políticas, económicas e culturais - e
terá necessariamente de obedecer a uma abordagem científica
da realidade ambiental: o facto de Lisboa ser a "Capital
Verde Europeia 2020" introduz, desde logo, preocupações
como a identificação de problemas e a sistematização de
formas de os solucionar.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Percursos didáctico-pedagógicos

Descrição
Recursos humanos

1 coordenador (RH internos)
1 arquitecta (RH internos)
1 sociólogo (RH internos)
1 produtora (RH internos)
1 mediadora (RH internos)
10 especialistas convidados (RH externos)
1 fotógrafo (RH externos)
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1 operador de vídeo (RH externos)
1 perchista (RH externos)
1 designer gráfico (RH externos)
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

OPRURB
Percursos: (1) Alfama, freguesias Santa Maria Maior - S.
Vicente; (2) Anjos, freguesia Arroios; (3) Castelo,
freguesia Santa Maria Maior; (4) Graça/ Sapadores,
freguesia São Vicente; (5) Mouraria, freguesia S.M. Maior Arroios; (6) Pena, freguesia Arroios; (7) Quinta do Ferro,
freguesia S. Vicente; (8) Rego (Bairro de Santos e PER),
freguesia Avenidas Novas; (9) Rua de São Paulo (eixo),
freguesia Misericórdia; (10) São José/ Santa Marta (eixo),
freguesia Santo António

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

Actividade 2

13000 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11
Pontual10
300
1, 2, 3

Apresentações de leituras críticas

Descrição
Recursos humanos

1 coordenador (RH internos)
1 arquitecto (RH internos)
1 sociólogo (RH internos)
1 produtora (RH internos)
1 mediadora (RH internos)
5 professores convidados (RH externos)
1 designer gráfico (RH externos)

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

Escola Secundária Gil Vicente
Escola Secundária Passos Manuel
Escola Secundária Camões
Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho
Escola Secundária de Pedro Nunes

Resultados esperados
Valor

10500 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Pontual5
150
1, 2, 3

Seminário interdisciplinar

Descrição
Recursos humanos

1 coordenador (RH internos)
1 arquitecta (RH internos)
1 produtora (RH internos)
1 mediadora (RH internos)
1 professora/investigadora coordenadora FCSH/UNL (RH
externos)
1 professora/investigadora coordenadora FA/UL (RH externos)
10 oradores convidados (RH externos)
1 fotógrafo (RH externos)
1 operador de vídeo (RH externos)
1 designer gráfico (RH externos)

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

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa
Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa
eFABULA

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

Actividade 4

7000 EUR
Mês 12
Pontual1
250
1, 2, 3

Publicação-síntese

Descrição
Recursos humanos

1 coordenador (RH internos)
1 arquitecta (RH externos)
1 sociólogo (RH internos)
1 produtora (RH internos)
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1 professora/investigadora coordenadora FCSH/UNL (RH
externos)
1 professora/investigadora coordenadora FA/UL (RH externos)
10 autores convidados (RH externos)
1 designer gráfico (RH externos)
1 revisor de texto (RH externos)
1 editor (RH externos)
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

eFABULA
gráfica (a definir durante o processo)

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

Actividade 5

14000 EUR
Mês 12
Pontual1
500
1, 2, 3

Disseminação do projecto

Descrição
Recursos humanos

1 arquitecto (RH internos)
1 produtora (RH internos)
1 mediadora (RH internos)
1 designer gráfico (RH externos)

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

eFABULA

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

5500 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Mensal
800
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

10
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

1 coordenador (RH internos)
480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 arquitecta (RH internos)
480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

1 sociólogo (RH internos)
240

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 produtora (RH internos)
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

1 mediadora (RH externos)
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

1 professora/investigadora coordenadora FCSH/UNL (RH
externos)
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Horas realizadas para o projeto

240

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

1 professora/investigadora coordenadora FA/UL (RH externos)
240

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%)

2

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)

50

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

0

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

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0
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Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

1

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

1

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

3

Nº de vídeos criados

10

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

1

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

1

-

0

-

0

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

30000 EUR

Encargos com pessoal externo

12300 EUR

Deslocações e estadias

180 EUR

Encargos com informação e publicidade

3790 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3500 EUR

Equipamentos
Obras
Total

230 EUR
0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora
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Entidade
Valor
Entidade
Valor

efabula CRL
45000 EUR
Ofícios do Património e da Reabilitação Urbana
5000 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

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Universidade de
Lisboa
Não financeiro
5000 EUR
A FCSH/UNL relativamente ao seminário interdisciplinar
(Actividade 3) - "O Nome da Cidade: Lisboa no espaço e no
tempo" - compromete-se com:
Cedência de auditório no valor de EUR2000
Despesas com a produção do evento EUR3000
Editora Caleidoscópio
Não financeiro
3780 EUR
A editora Caleidoscópio assegurará a impressão da
publicação-síntese final (Actividade 4) e a distribuição do
livro conforme declaração de compromisso na pasta - anexo à
candidatura.
Faculdade de Arquitectura / Universidade de Lisboa
Não financeiro
1000 EUR
A FA/ULisboa disponibilizará as suas instalações para
encontros intercalares com membros da equipa (promotores e
parceiros).

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

50000 EUR
9780 EUR
59780 EUR
2000



