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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Geração Com Futuro, Associação

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

AMBH - Associação de Moradores Bairro Horizonte

Designação

VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação

CICLODA - Associação Oficina da Ciclomobilidade

Designação

Clube Intercultural Europeu

Designação

LiDA - Laboratório de Investigação em Design e Artes

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

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

Ignição
Geração Floresce
46. Quinta do Lavrado
Energias Renováveis e Acessíveis
Cidades e Comunidades Sustentáveis
Produção e Consumo Sustentáveis
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

O consórcio manter-se-á na fase de sustentabilidade, na
contínua criação/manutenção de estruturas e dinâmicas no
contexto deste BIP. A participação de institutos de ensino
superior e do Festival Iminente, perspetiva 2 anos repletos
de atividades e de uma contínua "ativação" dos moradores
para as questões deste BIP, em correlação com a ação
regular do CLDS e da Equipa Comunitária (SCML+AKF) com a
Geração Futuro que facilitam e apoiam a procura de recursos
para a continuidade do BIP

DESCRIÇÃO DO PROJETO
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Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

A Quinta do Lavrado é um bairro de Realojamento na Penha de
França, nas traseiras do cemitério do Alto de São João. Sua
vizinhança constitui-se de terrenos expectáveis, uma ETAR,
uma estação de média e alta tensão da REN e outros bairros
de realojamento. O bairro é deprimido economicamente,
possui apenas 1 estabelecimento comercial. Nos terrenos
expectáveis a pastorícia concorre com entulho despejado.
Não existem espaços de recreio e/ou de lazer para a
população, apenas a excepção do Bip/zip Liga-te ao Bairro
que apenas garantiu a simulação de uma exigência para um
futuro espaço público formal.
Neste território descontínuo da restante cidade, as
consequências da pandemia agravaram alguns dos défices
crónicos. No inquérito CLDS em Abril de 2020, 39,2% da pop.
activa encontrava-se desempregada. Se somarmos os
dependentes de subsídios e outros convénios, a população
não produtiva alcança os 60%. Para o total de
participantes do inquérito (143 agregados), 70% considerou
a possível lacuna de bens alimentares como a principal
preocupação durante e após a pandemia, ultrapassando a
preocupação com a saúde. Por outro lado, 35% da população
afirma que de algum modo apoia e ajuda os vizinhos, um
valor que diz muito do espírito comunitário existente,
evidente em projectos anteriores de resgate de uma ação
coletiva: as Costas da Cidade ou até a reafirmação e
assentamento da GCF na Quinta do Lavrado
Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo assegura-se através da
Associação de Moradores Geração com Futuro e parceiros
deste projeto e do território alargado, sobretudo a partir
dos Espaços de Sucesso e o CLDS Onda no Bairro que
facilitam às associações locais recursos (humanos e outros)
para a continuidade das atividades após o ano de execução.
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De igual forma, através do envolvimento ativo dos líderes
locais, já envolvidos ou não na Geração com Futuro, em
certas atividades deste projeto que os motivem e interessem
mais (havendo moradores mais interessados nas hortas ou
feiras ou na representação da associação em plataformas
públicas, entre outros) serão eles o garante da
continuidade de cada atividade na fase de sustentabilidade.
No decorrer da fase de execução do projeto irá haver uma
procura ativa de financiamentos alternativos quer para
complementar a oferta já pensada nesta candidatura quer
para assegurar a continuidade das atividades na fase de
sustentabilidade. Tal procura irá abranger financiamento de
entidades privadas (com exemplos do passado bem sucedidos
como o Banco Montepio e o Festival Iminente), entidades
públicas e fundos europeus e internacionais (sendo que
existe uma vasta gama de financiamentos para o
desenvolvimento sustentável no contexto atual).

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Continuidade das hortas e das oficinas com crianças e
jovens a partir de certos moradores e da associação geração
com futuro. A partir dos produtos das hortas e outro tipo
de produção local as feiras mensais continuarão a ser
alimentadas e a logística das mesmas será também da
responsabilidade da Geração com Futuro com o apoio das
autoridades locais, municípios, entidades presentes no
território e outras relevantes. Ao adaptar e embelezar a
praça Liga-te ao Bairro durante o ano de execução, os
moradores ficarão mais motivados para os cuidados contínuos
em relação à mesma.
As questões da economia circular continuarão a ser
aprofundadas e refletidas durante a fase de
sustentabilidade pela rede informal de associações locais
criada no contexto do projeto BIP/ZIP 2018 e cuja relação
se manteve nos esforços pós-Covid 19 de distribuição
alimentar às pessoas que sofreram um maior impacto
económico em diversos bips de Lisboa.
O compromisso do presente consórcio manter-se-á na fase de
sustentabilidade, o que permitirá a contínua criação de
estruturas e dinâmicas ou a manutenção das dinâmicas
existentes / a implementar no contexto do projeto. Ao
contar com a participação no projeto de institutos de
ensino superior e do Festival Iminente, entre outros,
permite perspetivar dois anos de sustentabilidade repletos
de atividades e de uma contínua evolução da sensibilização
e "ativação" dos moradores para as questões do
desenvolvimento sustentável

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição
Sustentabilidade

A criação de uma "pool" de moradores capacitados para a
representação da Associação Geração com Futuro e do Bairro
Quinta do Lavrado junto das autoridades competentes e
plataformas de co-governação permitirá a continuidade deste
objetivo na fase de sustentabilidade. Aliás, o trabalho já
feito pela Geração com Futuro noutros processos - As Costas
da Cidade visitas guiadas e Festival - permitiu uma
visibilidade inusitada ao território do Vale de Chelas, não
só ao BIP 46. O fortalecimento da Geração com Futuro nas
questões da sustentabilidade ambiental e a criação de
estruturas e dinâmicas ecológicas no bairro durante a fase
de execução permitirá uma relação mais positiva com as
autoridades locais e outras competentes e um posicionamento
mais forte nas plataformas de co-decisão e co-governação de
Lisboa. Durante a fase de sustentabilidade este objetivo
será também assegurado pela rede informal de associações
locais criada no contexto do projeto BIP/ZIP 2018. A app,
entre outras criações durante a fase de execução, são
pensadas de forma duradoura e que exigirão pouco esforço
para se manterem ativas durante a fase de sustentabilidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

PlantAção

Descrição
Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pela logística, gestão do espaço das atividades
e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do BIP 46
assim como o convite / ligação com os outros bairros do
Vale de Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a operacional, Técnico/a
Superior/a e Dinamizador/a Comunitário/a responsável pela
atividade;
RHs da FCUL, incluindo alunos/as;
RH da LIDA, incluindo alunos/as;
Apoio de um técnico do Clube;
Apoio técnico da AKF;

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

Associação de Moradores Geração com Futuro e Fundação da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Resultados esperados
Valor
Cronograma

9541 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

Semanal

Nº de destinatários

150

Objectivos especificos para que
concorre

1, 3

Actividade 2

Ciclo-Oficinas

Descrição
Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pela logística, gestão do espaço das atividades
e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do BIP 46
assim como o convite / ligação com os outros bairros do
Vale de Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a operacional, Técnico/a
Superior/a e Dinamizador/a Comunitário/a responsável pela
implementação da atividade;
RH da CICLODA responsável pelo processo formativo e
supervisão da oficina aquando da sua criação;
Apoio de um técnico do Clube;
Apoio técnico da AKF;

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

Associação de Moradores Geração com Futuro

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

Actividade 3

11887 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
30
1, 2

Feira Gira no Bairro

Descrição
Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pela logística, gestão do espaço das atividades
e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do BIP 46
assim como o convite / ligação com os outros bairros do
Vale de Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a operacional, Técnico/a
Superior/a e Dinamizador/a Comunitário/a responsável pela
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implementação da atividade;
RH do Iminente responsável pelo processo de criação
artístico;
Apoio de um técnico do Clube;
Apoio técnico da AKF;
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Associação de Moradores Geração com Futuro

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

Actividade 4

10890 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
276
1, 2, 3

Eco-Circuitos

Descrição
Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pela logística, gestão do espaço das atividades
e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do BIP 46
assim como o convite / ligação com os outros bairros do
Vale de Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a operacional, Técnico/a
Superior/a e Dinamizador/a Comunitário/a responsável pela
implementação da atividade;
4 guias d'As Costas da Cidade responsáveis pela organização
e implementação das Visitas As Costas da Cidade;
Apoio de um técnico do Clube;
Apoio técnico da AKF.

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

Associação de Moradores Geração com Futuro

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

7891 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
Pontual20
350
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5

2, 3

Colmeia Viva

Descrição
Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pela logística, gestão do espaço das atividades
e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do BIP 46
assim como o convite / ligação com os outros bairros do
Vale de Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a operacional, Técnico/a
Superior/a e Dinamizador/a Comunitário/a responsável pela
implementação da atividade;
Apoio de um técnico do Clube;
Apoio técnico da AKF.

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

Associação de Moradores Geração com Futuro

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

9791 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11
Pontual12

Nº de destinatários

204

Objectivos especificos para que
concorre

2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

10
Constituição da equipa de projeto

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

Coordenador/a
960
Financeira
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Morador no bairro do projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Não

Técnico/a Superior/a
1540

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Dinamizador Comunitário/a
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico/a de Desenvolvimento Comunitário - AKF
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico/a de Desenvolvimento Comunitário - AKF
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico Operacional - Clube
144

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

RH CICLODA
98
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

RH LIDA
98

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

RH FCUL
98

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%)

3

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)

820

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

350

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

21
Equidade

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

0
300
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Nº de destinatários desempregados

140

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

326

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

30

Nº de destinatários imigrantes

24
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

25

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

1

Nº de intervenções no espaço público

1

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

24

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

12

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

0

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

33804 EUR

Encargos com pessoal externo

1000 EUR

Deslocações e estadias

2400 EUR

Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras

250 EUR
1000 EUR
11546 EUR
0 EUR
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Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Geração Com Futuro, Associação
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Festival Iminente

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

2000 EUR

Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Criação de uma escultura a partir de material reciclável na
Praça Liga-te ao Bairro.
Fundação Aga Khan Portugal
Não financeiro
8657 EUR
Suporte Técnico à implementação e gestão das atividades do
projeto, nomeadamente: 2 técnico desenvolvimento
comunitário com competências nas áreas de Ciências de
Educação e Juventude, 8 horas semanais, num total de 400
horas, traduzidas num apoio não financeiro estimado em
8.657,60
Clube Intercultural Europeu
Não financeiro
2160 EUR
Disponibilização de 1 técnico de apoio à coordenação e à
implementação das atividades numa estimativa de cerca de 3
horas semanais.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

12817 EUR

Total do Projeto

62817 EUR

Total dos Destinatários

1010



