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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

LOCALS APPROACH

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

JOY Food Experiences

Designação

Junta de Freguesia da Ajuda

Designação

Academia de jovens do casalinho da ajuda

Designação

Associação Amigos B2M - Bairro Alto da Ajuda

Designação

Faculdade de Arquitetura - ULisboa

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

Ignição
Lisboa Invísivel
63. Rio Seco
Cidades e Comunidades Sustentáveis
Ação Climática
Proteger a Vida Terrestre
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

É através do trabalho de proximidade com os parceiros e
comunidades locais no mapeamento da biodiversidade da
Ajuda, que se vai sensibilizar e agir para a necessidade de
ter mais natureza na cidade. O roteiro com percursos
sensoriais temáticos da biodiversidade, fruto do mapeamento
e das histórias e memórias locais, será objeto de
sinalização física interativa permitindo desta forma, para
lá do ano de execução, assinalar pontos de interesse
turístico e cultural.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
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Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

"Precisamos de natureza nas nossas vidas." Assim começa o
comunicado da comissão europeia na definição da estratégia
para a biodiversidade europeia 2030. Desde 2010 a
biodiversidade é apontada como um dos principais
indicadores da qualidade de vida, e tendo em conta que
metade do PIB Mundial depende do meio ambiente, em contexto
de crise global e alterações climáticas, é evidente a
necessidade de intervenção. Lisboa, na década da
biodiversidade da ONU, estabeleceu como meta, melhorar o
seu desempenho ambiental em 20% até 2020, através do plano
de ação local, atualmente em revisão. Apesar deste esforço
conjunto, com a Pandemia SARS-COV 2, a importância dos
espaços verdes para o bem estar físico e mental foi
reforçada tornando a presença da natureza na cidade um
direito e dever fundamental. A Ajuda, destaca-se enquanto
lugar de excelência pelo elevado índice de biodiversidade,
devido à sua proximidade ao Parque Florestal do Monsanto, à
Tapada da Ajuda e Rio Seco - o Corredor Verde Ocidental.
Destaca-se também pela dinamização comunitária e energia
BIP/ZIP, promovida por organizações locais e pela forte
ligação da comunidade aos ecossistemas de fauna e flora,
como foi visível em 2016 no Projecto d´Ajuda. O conceito de
biodiversidade é invisível, mas está presente nas nossas
vidas em todas as escalas e dimensões. É através do
cruzamento improvável entre histórias e biodiversidade, que
Lisboa Invisível pretende sensibilizar e promover
ecossistemas saudáveis em meio urbano.
Melhorar a Vida no Bairro
Família

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

A identificação de percursos que conduz à definição de
roteiros é uma oportunidade social, económica e ambiental,
para a freguesia. Além de tornar visível espécies e
ecossistemas da Ajuda, permite às organizações locais
explorar o potencial turístico adormecido, incrementando o

3

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

surgimento de novas economias e serviços ecológicos de base
local, enquanto se dá a conhecer a biodiversidade de Lisboa
a partir de histórias dos residentes.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

A mobilização das pessoas para a dinamização das atividades
e intervenções do projeto em espaços públicos, constitui-se
como impulsionador de um sentido comunitário e de
comunidade capaz de promover a ação consciente e proativa
de construir ecossistemas saudáveis e sustentáveis na Ajuda
e noutros lugares da cidade.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Uma vez sinalizados os percursos identificando roteiros
temáticos, o fluxo de pessoas pode estender-se ao longo do
tempo, não ficando restringido ao tempo do projeto,
contribuindo para estimular a economia local em torno da
atratividade turística e cultural da biodiversidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Espécies e episódios da Biodiversid

Descrição
Recursos humanos

1 coordenador especialista em processos participativos.
1 técnico especialista em sociologia ou antropologia.
1 consultor especialista design social.
1 consultor especialista em biologia.

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

Academia de jovens do casalinho da Ajuda
Faculdade de Arqutiectura - UL
Junta de Freguesia da Ajuda
Amigos do B2M

Resultados esperados
Valor
Cronograma

15716 EUR
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

Actividade 2

Mensal
12
1, 2, 3

Roteiros da Biodiversidade

Descrição
Recursos humanos

1 coordenador especialista em processos participativos.
1 técnico especialista em sociologia ou antropologia.
1 técnico especialista design comunicação.
1 consultor especialista em biologia.
1 técnico programador, web development e plataformas
digitais.

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

Academia de jovens do casalinho da Ajuda
Faculdade de Arqutiectura - UL
Junta de Freguesia da Ajuda
Amigos do B2M

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

Actividade 3

21166 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
60
1, 2, 3

Experiências da Biodiversidade

Descrição
Recursos humanos

1 coordenador especialista em processos participativos.
1 técnico especialista em sociologia ou antropologia.
1 técnico especialista design social e de comunicação.
1 curador(a) chef.

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

Academia de jovens do casalinho da Ajuda
Faculdade de Arqutiectura - UL
Junta de Freguesia da Ajuda
Amigos do B2M
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Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

13118 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Pontual12
60
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

6
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

coordenador especialista em processos participativos
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

técnico especialista em sociologia ou antropologia
1760

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

especialista consultor em design social e criacao
identidade gráfica do projecto
768

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

especialista consultor em biologia
480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

grupo de alunos para produção de projecto de sinalética
480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

técnico programador, web development e plataformas
digitais.
1000

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

chef

Horas realizadas para o projeto

768

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%)

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,
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lúdicas)

60

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)

20

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

20

Nº de destinatários imigrantes
nº de moradores em idade ativa

0
20
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

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

2

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

4

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

1

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

0

Nº de pequenas intervenções em espaço
público de promoção da biodiversidade
Nº de roteiros temáticos criados

10
3

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

0 EUR

Encargos com pessoal externo

36750 EUR

Deslocações e estadias

150 EUR

Encargos com informação e publicidade

400 EUR

Encargos gerais de funcionamento

1700 EUR

Equipamentos

6000 EUR

Obras

5000 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

LOCALS APPROACH
50000 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
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Associação Localsapproach
Não financeiro
1800 EUR
-Ferramentas de trabalho (computador portátil, projector,
máquina fotográfica, disco externo);
Faculdade de Arquitectura - UL
Não financeiro
800 EUR
cedência de espaços para a realização de atividades;
Academia de jovens do casalinho da ajuda
Não financeiro
800 EUR
cedência de espaços para a realização de atividades;
Associação Amigos B2M - Bairro Alto da Ajuda
Não financeiro
800 EUR
cedência de espaços para a realização de atividades;
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

(GI) JOY Food Experiences
Não financeiro
1800 EUR
-Ferramentas e equipamentos de confecção de comida;
Junta de Freguesia da Ajuda
Não financeiro
800 EUR
cedência de espaços para a realização de atividades;
Sporting Rio-Seco
Não financeiro
800 EUR
cedência de espaços para a realização de atividades;

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

50000 EUR
7600 EUR
57600 EUR
132



