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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Centro Social e Cultural Santa Beatriz

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE REINSERÇÃO E APOIO SOCIAL

Designação

Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe

Designação

CPCJ Lisboa Oriental - Instituição oficial não judiciária

Designação

Associação para o Planeamento da Família

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Combate e Prev Violência Doméstica
28. Amendoeiras
29. Flamenga
Síntese do Projecto

Fase de execução

Capacitar técnicos na área da violência doméstica
Apoiar vítimas da violência doméstica
Fomentar a autonomia das vítimas
(RE) construir projectos de vida
Prevenir a violência
Criar novas parcerias

Fase de sustentabilidade

Capacitar técnicos na área da violência doméstica
Apoiar vítimas da violência doméstica
Fomentar a autonomia das vítimas
(RE) construir projectos de vida
Prevenir a violência
Criar novas parcerias

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Na Freguesia de Marvila, a violência doméstica é uma
realidade gritante. O relatório anual da CPCJ de Lisboa
Oriental, espelha muito bem essa realidade, uma vez que
desde há pelo menos cinco anos que o maior número de
sinalizações a esta entidade é efectuado pela PSP, por
situações de violência doméstica. Nestes casos existem
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sempre crianças que direta ou indirectamente estão expostas
à violência, sendo essa exposição já por ai um mau trato.
Urge iniciar uma intervenção efectiva nesta área, uma vez
que não existe qualquer resposta na área da violência
doméstica em Marvila. É do conhecimento geral que a
violência sobre adultos ou crianças tem consequências muito
nefastas a nível do desenvolvimento físico, da saúde
mental. (distúrbios/depressão), da auto-estima, provocando
situações de isolamento, de dependência, etc. Para além
disso, se não se quebra este ciclo, algumas destas pessoas
serão os motores de novos ciclos de violência,
reproduzindo-a nos seus grupos de pares, na escola, no
namoro, quando constituem família, etc. A Intervenção na
família é então necessária e urgente, uma vez que esta é o
primeiro agente de socialização da criança, daí a
importância do modelo que lhe é transmitido. Normalmente é
na infância que se moldam grande parte das características
efectivas e de personalidade que a criança transportará
para a vida adulta. É assim que muitas crianças abusadas,
violentadas ou negligenciadas na infância se tornam
agressoras na idade adulta.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Família
Capacitar técnicos na área da violência doméstica
Apoiar vítimas da violência doméstica
Fomentar a autonomia das vítimas
(RE) construir projectos de vida
Prevenir a violência
Criar novas parcerias

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Capacitar técnicos na área da violência doméstica
Apoiar vítimas da violência doméstica
Fomentar a autonomia das vítimas
(RE) construir projectos de vida
Prevenir a violência
Criar novas parcerias

Sustentabilidade

Capacitar técnicos na área da violência doméstica
Apoiar vítimas da violência doméstica
Fomentar a autonomia das vítimas
(RE) construir projectos de vida
Prevenir a violência
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Criar novas parcerias

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Formação de Técnicos
Capacitar técnicos de forma a fixar estratégias de
intervenção e formar a desenvolver um projeto que trabalhe
localmente as situações de violência doméstica
Equipa multidisciplinar

Local: morada(s)

Gabinete de apoio À vítima

Local: entidade(s)

Centro Social Santa Beatriz

Resultados esperados

Capacitar técnicos de forma a fixar estratégias de
intervenção e formar a desenvolver um projeto que trabalhe
localmente as situações de violência doméstica

Valor

10000.00 EUR

Cronograma

Mês 1, Mês 2

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Semanal
10
1

Actividade 2

Divulgação do Gabinete

Descrição

Divulgação do Gabinete
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Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Gabinete de apoio à vítima

Local: entidade(s)

Centro Social Santa Beatriz

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição
Recursos humanos

Contribuir para a diminuição
doméstica, através: do apoio
sensibilização da população;
do trabalho desenvolvido; da
entre pais e filhos
7220.00 EUR
Mês 1, Mês 2
Semanal
100
1

Abertura do Gabinete
Abertura do Gabinete de Apoio à Vítima de Violência
Doméstica
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Gabinete de apoio à vítima

Local: entidade(s)

Centro Social Santa Beatriz

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4

de situações de violência
ás vítimas (in)diretas; da
da divulgação de informação e
promoção de ações educativas

Contribuir para a diminuição
doméstica, através: do apoio
sensibilização da população;
do trabalho desenvolvido; da
entre pais e filhos

de situações de violência
ás vítimas (in)diretas; da
da divulgação de informação e
promoção de ações educativas

10000.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Diário
50
1

Sensibilização para a Problemática
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Descrição
Recursos humanos

Sensibilizar a população para esta Problemática
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Pelos Bairros

Local: entidade(s)

Pelos Bairros

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Contribuir para a diminuição
doméstica, através: do apoio
sensibilização da população;
do trabalho desenvolvido; da
entre pais e filhos
10000.00 EUR

Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
100
1

Sessões em escolas
promover sessões nas escolas

Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Nas escolas dos Bairros

Local: entidade(s)

Nas escolas dos bairros

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

de situações de violência
ás vítimas (in)diretas; da
da divulgação de informação e
promoção de ações educativas

Contribuir para a diminuição
doméstica, através: do apoio
sensibilização da população;
do trabalho desenvolvido; da
entre pais e filhos

de situações de violência
ás vítimas (in)diretas; da
da divulgação de informação e
promoção de ações educativas

10000.00 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
100
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

5
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora
0

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%)

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,
lúdicas)

0

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)

0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
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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

0

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

0

Nº de vídeos criados

0

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

0

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

1074.00 EUR

Encargos com pessoal externo

28080.00 EUR

Deslocações e estadias

7566.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

1500.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2000.00 EUR

Equipamentos

5000.00 EUR

Obras

2000.00 EUR

Total

47220 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Centro Social e Cultural Santa Beatriz
47220.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Centro Social e Cultural de Santa Beatriz
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
1.00 EUR
Apoio ao projeto

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

47220 EUR
1 EUR
47221 EUR
360
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