Ficha de Caracterização de Projecto
“O nosso KM2”
Promotor: Fundação Calouste Gulbenkian
Câmara Municipal de Lisboa

2

A. IDENTIFICAÇÃO GERAL DA ENTIDADE

Projecto

O nosso Km2

Promotor(es):

Fundação Calouste Gulbenkian e Câmara Municipal de Lisboa

Sigla

Km2

Morada

Rua Augusto Abelaira, lj 10 A Lisboa

1300-141 Lisboa
Telefones

(+351) 218 854 730 / 786

Website
Email

info@km2.pt
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B. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO
Início

2011

Duração

__

Génese

“O nosso Km2” é um projecto de desenvolvimento comunitário que procura soluções integradas de modo a responder a
problemas sociais complexos, envolvendo o maior número de actores presentes no território.
Este projecto nasce na Fundação Calouste Gulbenkian, através do Programa Desenvolvimento Humano, e tem como
objectivo principal conhecer e intervir no território onde esta instituição se encontra sedeada, correspondente à antiga
freguesia Nossa Senhora de Fátima, actualmente Avenidas Novas.
Após realizado o diagnóstico social, onde foram envolvidas as várias entidades e instituições que se encontram presentes
fisicamente na freguesia, foi definido o território de intervenção, correspondente ao Bairro de Santos ao Rego e
identificadas as áreas prioritárias de intervenção e respectivas acções.
A lógica adoptada baseia-se no modelo de governação integrada que tem a finalidade de promover o envolvimento e a
participação de diferentes agentes sociais através da construção de parcerias de modo a estabelecer um relacionamento
que favoreça a participação, a responsabilização e a acção conjunta para a resolução dos vários problemas.
Esta panóplia diversa de actores sociais, que incluiu entidades públicas e/ou privadas, com ou sem fins lucrativos e os
próprios cidadãos, permite incorporar várias perspectivas e competências dispersas, cuja convergência pode resultar em
soluções mais eficientes.

Missão

Contribuir para promover uma comunidade inclusiva, dialogante, proactiva e solidária, resolvendo problemas sociais
complexos através de um modelo de governação integrada.
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B. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO (CONT.)

Objectivo
Geral

Contribuir para a construção de uma cultura de comunidade participativa e actuante seguindo os moldes da Governação
Integrada.

Objectivo
Específico

Pretende promover a qualidade de vida da população residente na freguesia, através do estímulo e desenvolvimento de
redes de cooperação regular e consistente entre instituições locais (públicas e privadas) e a própria população, agindo
de forma integrada de modo a responder aos desafios que se apresentam à comunidade.

Principais
Problemas
Identificados

Através do diagnóstico realizado foram identificados os principais problemas sociais existentes, que serão alvo da
intervenção do projecto:
- Solidão e isolamento dos idosos;
- Desemprego jovem e feminino;
- Conflitos intergeracionais e interculturais
Posteriormente , identificou-se como questão premente o abandono e insucesso escolar. sendo outra das áreas
prioritárias de actuação.

Beneficiários

População do Bairro de Santos ao Rego/freguesia das Avenidas Novas e todos os actores sociais da comunidade local.

Território de
actuação

Bairro de Santos ao Rego /Freguesia Avenidas Novas.
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C. ACTIVIDADES
Desemprego Jovem Feminino

Formação básica em empregabilidade e empreendedorismo

Acesso à legalização e à nacionalidade

Ligação ao Centro de Emprego

Registos de competências profissionais

Criação de um GEPE

Match entre os recursos e as necessidades do território

Aulas de alfabetização

Construção de um espaço de hortas solidárias

Criação de rede de contactos com os Gabinetes de Apoio ao
Emprego
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C. ACTIVIDADES (cont.)
Idosos Isolados

Levantar os casos mais complexos com base no Intergerações

Iniciar e acompanhar os trabalhos de recuperação dos elevadores

da passagem de Nível elevada
Apoio a idosos a viver em residências e lares

Criação da resposta Lx Porta-a-Porta

Apoio a idosos em residências particulares

Formação de voluntários

Divulgação das condições de acesso ao CSI

Criação de rede de voluntários visitadores

Identificação de situações com potencial para acesso ao CSI

Sensibilização do comércio de proximidade

Programa de visitas ao museu FCG

Workshops de segurança com a PSP
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C. ACTIVIDADES (cont.)
Interculturalidade e Intergeracionalidade

Recuperação átrio Km2

Festa intercultural Km2

Intervenção de caracter estético e da passagem da linha

Construção de Planos Pessoais de Desenvolvimento

Workshop de street art

Acesso à Legalização e Nacionalidade

Workshop de música rap

Workshops de Jovens e PSP
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C. PARCEIROS E FONTES DE FINANCIAMENTO

Fundação Calouste Gulbenkian
Entidade
(s)
Promotora (s)
Câmara Municipal de Lisboa

Parceiros

FCSH – Universidade Nova

PSP - 31º Esquadra

FITI

SAPANA

Fundação PT

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Gebalis

School of Business & Economics – Universidade
Nova

IPAV

Universidade Católica
ISCAL

Financiadores

Fundação Calouste Gulbenkian

Ficha de Projecto

9
E. PRODUTOS/RESULTADOS DO PROJECTO
Centro Empresarial do Rego
Pretende ser um espaço de promoção e apoio às empresas existentes no bairro, bem como aos empreendedores aí residentes, em diversas áreas
como contabilidade ou área jurídica.
Fisicamente, encontra-se presente nas instalações do projecto Km2

Festival A Ponte:
A constatação que a ponte física existente no Bairro de Santos divide e isola o bairro e a comunidade da interacção e dinâmicas da cidade, fez com
que o projecto “O nosso Km2” promovesse o Festival “A Ponte”. Foram três dias onde foram desenvolvidas diversas actividades, as quais foram
definidas e delineadas com as várias entidades parceiras do projecto e os moradores do bairro.
Estiveram directamente envolvidas no Festival da Ponte:
19 Junho 2014: 250 pessoas e 28 instituições
20 Junho 2014: 500 pessoas e 25 instituições
21 Junho 2014: 100 pessoas e 10 instituições
As diversas acções desenvolvidas passaram pela realização de actividade culturais (música, dança, leitura), desportivas e de saúde estimulando
assim o envolvimento e a proximidade das relações interpessoais e interinstitucionais.

Outros projectos têm surgido desta parceria, nomeadamente, o Espaço GEPPE Co-Working, o projeto Bip-Zip ComUnidade, direccionado para a
reabilitação e requalificação de espaços ou a recente formação da associação de moradores, a Associação Passa Sabi.
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