
CONCURSO DE IDEIAS

Um apelo à criatividade, imaginação e 
participação!



Muda o Bairro – II Edição

• O Muda o Bairro aposta na co-responsabilização juvenil em torno 
de causas comuns, apelando à apresentação de propostas de 
intervenção em espaços públicos;

• As propostas serão avaliadas por um júri, sendo que às 7 melhores, 
o Programa Escolhas irá atribuir um apoio financeiro até ao máximo 
de 2.500€.



Objectivos

• Requalificar áreas públicas 

• Fomentar a participação activa, capacitação e co-
responsabilização dos jovens

• Reforçar a imagem interna e externa dos territórios e públicos 
envolvidos

• Dinamizar parcerias locais (dentro e fora do consórcio), 
garantindo os apoios e as autorizações necessárias



Eixos de Intervenção

Eixo I - Reabilitação Urbana

a. Requalificação de Edifícios;

b. Reparação de Estruturas Degradadas;

c. Remoção de Graffitis;

d. Outras acções desde que devidamente fundamentadas e 
enquadradas no âmbito da iniciativa “Muda o Bairro”.



Eixos de Intervenção

Eixo II - Ambiente e Ecologia

a. Recuperação de Parques Infantis, Jardins e Espaços Verdes;

b. Criação de Hortas Pedagógicas ou Comunitárias;

c. Implementação de Circuitos de Manutenção e/ou Ciclovias;

d. Manutenção e Saneamento de Áreas Públicas, Limpeza de 
Matas e Espaços Devolutos;

e. Outras acções desde que devidamente fundamentadas e 
enquadradas no âmbito da iniciativa “Muda o Bairro”.



Preparação das Candidaturas

• Elaboração e preenchimento da candidatura

• Contactos com entidades

• Criação das maquetas (devem enviar fotografias do local antes da
intervenção)

• …• …

• Apoiadas pelo elemento da equipa técnica, com recurso aos
materiais do projecto

• As candidaturas devem ser enviadas para o Programa Escolhas, até
ao dia 15 de Dezembro de 2010, para o e-mail
mudaobairro@programaescolhas.pt



Formulário de Candidatura 

• Identificação do Projecto

• Identificação da Equipa do Projecto

• Área a Intervir (identificar o Eixo e linha de acção)

• Objectivo da Intervenção

• Proposta de Intervenção a Efectuar

• Apoios Locais Assegurados (complementares ao PE)

• Orçamento Total (verba total a solicitar ao PE)

• Orçamento Discriminado (explicar os cálculos e identificar as despesas)

• Fotografias da Maqueta (devem enviar fotos do local da intervenção e 
fotos da maqueta explicando como gostariam que o local ficasse)

• Observações (informações complementares importantes )



Critérios de Avaliação

• Inovação – grau de criatividade demonstrado na proposta 
apresentada;

• Adequação – enquadramento social e espacial no território; 

• Relação custo/benefício – exequibilidade da solução proposta • Relação custo/benefício – exequibilidade da solução proposta 
e capacidade de angariação de outros apoios (financeiros, 
logísticos, humanos…); 

• Qualidade – qualidade geral da proposta;

• Sustentabilidade – económica, social e ambiental.



Prémios / Despesas

• Às 7 melhores candidaturas o Programa Escolhas irá atribuir um apoio financeiro 
até ao máximo de 2.500€

• O prémio será disponibilizado no início da execução dos projectos, através de 
cheque entregue directamente à Entidade Gestora do Projecto

• São consideradas elegíveis as despesas necessárias para a concepção, execução e 
avaliação dos projectos, designadamente materiais a utilizar na implementação 
das propostas

• Não são elegíveis no âmbito deste projecto:

– Recursos que possam ser disponibilizados pelo projecto local, e que por esse 
motivo, já são financiados pelo Programa Escolhas;

– Custos com prestações de serviço de profissionais especializados, que 
substituam na totalidade ou em parte a participação activa dos participantes 
na execução da proposta.



Equipa: TRANSFORMERS
Concelho: Amadora Bairro do Zambujal

Na última edição do Muda o Bairro, os
“Transformers”, do Projecto Percursos
Acompanhados, foi uma das equipas vencedoras.

Reabilitaram o túnel que liga o Zambujal à Buraca,

EM 2008 FOI ASSIM…

Reabilitaram o túnel que liga o Zambujal à Buraca,
melhorando as condições de iluminação e limpeza
deste local, bem como do seu espaço envolvente.



Transformers 

C – 032 Percursos Acompanhados

Área a intervir: Túnel de acesso aos serviços e que divide fisicamente o bairro da restante freguesia no qual ocorrem 
actos de vandalismo e roubos. É uma zona de regular passagem da população.

Proposta de intervenção a efectuar: Reabilitação do túnel, Recuperar os canteiros.

Apoios Locais Assegurados: Junta de Freguesia da Buraca, Câmara Municipal da Amadora, Comissão Social de 
Freguesia da Buraca, Associação de Moradores do Bairro do Zambujal, PSP de Alfragide, CESIS



Código: S-030 Projecto Geração Cool
Concelho: Almada
Área a Intervir: Largo (junto ao Espaço Jovem) – B.º Amarelo – Monte de Caparica – Freguesia de Caparica 
Proposta de intervenção: Criação/Requalificação de um espaço de lazer/ocupacional para toda a comunidade: Parque 
Infantil – 1 escorrega; 2 cavalinhos de mola e 3 bancos em pedra. Área Jovem – 2 mesas e 8 cadeiras de pedra com um 
jogo de xadrez e de damas desenhado; 1 mesa de ping-pong em pedra. “O cantinho” da 3.ª Geração – 3 bancos de 
pedra (já existentes), 1 floreira, 3 ecopontos. 1 Anfiteatro em cimento. Piso de parque (para a área infantil); piso de 
cimento (para área jovem e “cantinho” da 3.ª geração); pintura temática (graffiti/stencil para os muros circundantes). 
Apoios Locais: Câmara Municipal de Almada; Instituto de Habitação e Requalificação Urbana; Junta de Freguesia de 
Caparica; Santa Casa da Misericórdia de Almada

Cool Workers



http://www.youtube.com/watch?v=vIopi99OP4Y



Cronograma

Janeiro – Maio de 2011

• Vistas de Consolidação e Apoio Técnico

• PE + Equipas de Designers e/ou 
Arquitectos Arquitectos 
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• A proposta final de intervenção (formulário de candidatura e fotos da 
maqueta) deve ser enviada até ao dia 15 de Dezembro de 2010, para o e-mail 
mudaobairro@programaescolhas.pt. 

• Apoio especializado, através do seguinte e-mail: 
mudaobairro@programaescolhas.pt.

• Divulgação dos projectos seleccionados :
• 20 de Janeiro de 2011

E-mail: mudaobairro@programaescolhas.pt
Web: http://mudaobairro.wordpress.com

Programa Escolhas
Rua dos Anjos, nº66, 3º
1150-039 LISBOA



Uma iniciativa do: 


