BIP ZIP: NO CORACAOA CIDADE !
Ha 10 anos contigo!

Há 10 anos quisemos olhar para a cidade com olhar de

cidadania. Queríamos saber melhor de que matéria eram feitos os
diferentes territórios/bairros que a constituem. O que faltava, mas
também as suas potencialidades. As suas vontades. As suas reivindicações. Foi com as pessoas, com as organizações locais, as Juntas
de Freguesias, a comunidade Académica, os serviços municipais
que chegamos, em conjunto aos BIP/ZIP! Não eram Bairros Problemáticos ou Bairros Críticos: seriam Bairros e Zonas de Intervenção
Prioritária: BIP/ZIP! Depois disto todo um mundo se abriu!
A constituição de GABIP´s – Gabinetes de Apoio aos Bairros de
Intervenção Prioritária – a vontade de Co-Governação! O Programa
de Parcerias Locais! Essa Energia Local! O sonho tornou-se, para
muitas e muitos, uma realidade.

Dez anos, dez partilhas BIP-ZIP é saudar o futuro, é
reconhecer o trabalho desenvolvido, é dar-se a conhecer à cidade
para ampliar em cada dia, em cada sítio, o lugar desta vontade de
fazer mais e melhor.
Alargar sem barreiras esta força de vontade transformadora para
uma Lisboa mais solidária, com a sua gente, em igualdade, com
todas as suas diferenças, com todas as suas cores.
10 anos de participação cidadã, de promoção do trabalho colectivo. Do planeamento com a comunidade, com a população. De
políticas públicas.
10 anos de mudança. De caminho na construção Comum! De luta
para construir cidade com tod@s! De ideias e projectos de e para
as comunidades locais. A todas e todos que fazem desta Energia,
força colectiva agradecemos a confiança, o caminho conjunto! Que
venham mais 10! Nesta família que queremos sempre mais ampla.
Mais robusta! Em que td@s cabem! É ambicionar Futuro!

Vereadora Paula Marques
|Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local da CML

NO CORAcao

A Cidade!
A marcar os 10 anos

de sucesso continuado da
Energia BIP/ZIP, Lisboa quer promover com os seus parceiros
locais uma programação com e para a Cidade. Que
fiquem impressas as Pegadas da Participação! Queremos
divulgar, partilhar e potenciar as diferentes dimensões e
sinergias do “Ecossistema de Desenvolvimento Local
BIP/ZIP”. Com todas e todos, o desafio é definir uma estratégica partilhada de Desenvolvimento Local para Lisboa
que abarque os próximos 10 anos e outras tantas dezenas
de anos que se lhe seguirão.

Programa10 anos BIPZIP

1

BIPZIP Digital 20.21 [Abril/Maio]

n Lançamento do
Sítio 10 Anos BIP/ZIP (Março) n Atualização da Plataforma
Rede Respostas COVID 19 – Locals n Lançamento do BIG
DATA n HACKATON BIP/ZIP n Apresentação Jogo de Desenvolvimento Local – plataforma digital – Locals n Outras Plataformas
locais digitais BIP/ZIP – Parceiros

2

Pegada BIPZIP [Abril/Julho]

l Centro Geodésico de Lisboa
– Marca BIP/ZIP com QRCode
l Roteiro de pegada com 10 projectos
Workshop
e
Mural /intervenção em espaço público
l
de Homenagem a Bruno Candé – parceria GAU

3
4
5

WEBIP [Abril/Julho] Organização e Palco aos parceiros
/ Moderação externa Sessões temáticas online X#Igualdade e Cidadania X #Ambiente e Saúde X #Espaço
Público e Mobilidade X #Educação e Cultura X #Habitação e
Emprego X #Sessão Final – Visão Estratégica 20|30 (Julho)
Dez Histórias de Mudança [Julho]
Promovido pelos parceiros n Histórias de
Mudança – Podcast/Vídeo

Desafio “O meu Bairro é Lisboa”

l “O meu Bairro é Lisboa”/ Desafios Vídeo
Parceria com o Doc Lisboa (Março/Julho)
l “O meu Bairro é Lisboa”/ Desafios Fotografia
Parceria com Arquivo Fotográfico (Abril/Julho)

6

Boas Práticas BIPZIP [Junho]
X Anúncio da evolução do programa

BIP/ZIP com componente boas práticas
através de concurso Nova edição do Programa
BIPZIP – Parcerias Locais

7
8
9
10

BIPZIP é Revista [Abril]
n Revista Lisboa – Edição comemorativa
10 Anos BIP/ZIP – 10 entrevistas /testemunhos

BIPZIP Criativo [Junho/Julho]

l Mostra dos Produtos
l Desfile Fashion BIP/ZIP - ComPonto

Impacto BIP/ZIP [Abril/Julho]
X Centro de Recursos DLBC – Bairro Padre Cruz
X Padaria/pizzaria Comunitária da Boavista
X Casa Comunitária BIP/ZIP e Parque Urbano JNC
Somos todos BIPZIP [Julho]

– 10 anos BIPZIP
l Community Lab – 10 anos BIPZIP – evento
– evento final rede transferência Europeia URBACT (Maio)
l Mostra BIP/ZIP – Palco aos parceiros (música, dança, costura)
l TedTalk /Ignite BIP/ZIP – Resumo das sessões temáticas
l Exposição BIP/ZIP 10 ANOS
l Apresentação dos Desafios “O meu Bairro é Lisboa”
(Fotografia e vídeo)

