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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Passo a Passo com a Criança e a Família - Associação de
Ajuda psicossocial

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Agrupamento de Escolas Manuel da Maia

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Espaço de (Re) Encontro Familiar Pais-Filhos
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Ao longo dos anos temos vindo a constatar o aumento das
taxas de divórcio, assim como, as disputas e conflitos no
que respeita ao exercício das responsabilidades parentais e
consequentemente do direito de visita do progenitor não
residente. Neste sentido e dado a Associação Passo a Passo
ser um centro de apoio familiar e aconselhamento parental,
os vários Tribunais de Família e Menores que actuam no
distrito de Lisboa, tem solicitado a nossa intervenção para
a supervisão de visitas, onde as crianças e os seus pais
contactem entre si, em regime de visita ou troca de
custódia, sob a orientação de profissionais especializados
e, igualmente tem sido uma preocupação do Agrupamento de
Escolas Manuel da Maia que tem solicitado apoio nesta área
do conflito parental. As disputas relacionadas com o
exercício do direito de vista têm constituído uma
problemática extrema/pesada na vida das crianças. Vários
estudos revelam que 10% a 30% das famílias disputam a
custódia e a visita das suas crianças em Tribunal. A
Associação Passo a Passo propõe-se assim, dar continuidade
a um trabalho que iniciou, por força das circunstâncias
existentes e pedidos do Tribunal, para supervisão de
visitas entre pais e filhos, nos casos de divórcio e
separação com disputa e conflito onde os mais afectados são
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as crianças.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Outra.
Crianças
O Ponto de Encontro Familiar será um local neutro com um
objectivo idóneo, em que favorece a relação paterna/materna
– filial entre ambos os membros da família em crise para
levar a cabo o cumprimento do regime de visitas que
facilita o correcto desenvolvimento integral da criança que
vive separada de um ou de ambos os progenitores no âmbito
de um processo de divórcio ou separação.
A sua finalidade é a de garantir o bem-estar geral da
criança. Constituindo um lugar de transição, uma
alternativa de intervenção temporal orientada para a
regularização do regime de visitas, até que desapareçam as
circunstâncias que motivaram a necessidade deste recurso ou
que os progenitores assumam as suas responsabilidades
parentais relativamente à guarda dos seus filhos.
A intervenção será desenvolvida por uma equipa de
constituição multidisciplinar: assistente social,
psicóloga, educadora de infância e terapeuta familiar (à
semelhança de outros centros internacionais).
A equipa
estará em permanente articulação com os Tribunais de
Família e Menores que sinalizam cada uma das situações, bem
como o Agrupamento de Escolas Manuel da Maia. Serão
realizadas avaliações periódicas quer aos pais como às
crianças, bem como acompanhamento psicossocial e de
mediação com vista ao bem-estar da criança e ao
desaparecimento do conflito parental. A Actividade
funcionará de segunda a sexta-feira e aos fins de semana.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Criação de um espaço de partilha, entre filhos e pais
separados em situação de conflito tendo em conta o superior
interesse da criança (afecto, protecção e saúde),
Garantindo que o cumprimento do regime de visitas não
pressuponha uma ameaça para a segurança da criança ou do
pai, mãe ou familiar de referência.
A Associação Passo a Passo compromete-se a assegurar a
continuidade do projecto com os seus meios próprios.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição

Sustentabilidade

Facilitar o encontro da criança com o progenitor com que
não vive, procurando, no entanto que os pais a adquiriram a
autonomia necessária para a manutenção de relações com os
seus filhos, sem dependerem destes Pontos de Encontro
Familiar.
A Associação Passo a Passo compromete-se a assegurar a
continuidade do projecto com os seus meios próprios.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Promover a Mediação Familiar em pais separados em situação
de conflito.
A Associação Passo a Passo compromete-se a assegurar a
continuidade do projecto com os seus meios próprios.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição
Recursos humanos

Supervisão de visitas entre o progenitor não residente e a
criança sob a orientação de profissionais especializados.
técnicos especializados (Assistente Social, Psicóloga,
Terapeuta Familiar)
Sala adequada à realização de visita

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 2

Promover o o contacto da criança com o progenitor não
residente, tendo em conta o seu superior interesse.
4435.64 EUR
Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
0
1, 2

-
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Descrição
Recursos humanos

Avaliação psicoafectiva de cada criança.
Técnicos especializados
gabinete de atendimento

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Avaliar o desenvolvimento emocional de cada criança
4435.64 EUR
Mês 2, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 3

-

Descrição
Recursos humanos

Entrevistas individuais realizadas a ambos os progenitores.
Técnicos especializados
Sala de atendimento

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 4
Descrição
Recursos humanos

Promoção da autonomização dos progenitores no entendimento
face às suas responsabilidades parentais.
4435.64 EUR
Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
0
2, 3

Mediação Familiar.
Técnicos especializados
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sala de atendimento
Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Minimizar o conflito existente entre os progenitores e
reforçar a importância das responsabilidades parentais.
4435.64 EUR
Mês 1, Mês 7, Mês 10, Mês 11
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

3

Actividade 5

-

Descrição
Recursos humanos

Reuniões de supervisão para avaliação das situações,
definindo estratégias de intervenção.
Técnicos especializados,
supervisora
sala de reuniões

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Avaliar, analisar e refletir situações de forma a delinear
metodologias e estratégias com vista à implementação de um
Plano de intervenção ajustado a cada situação.
4435.64 EUR
Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
0
2, 3

Articulação com os Tribunais de Família e Menores.
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Recursos humanos

Técnicos especializados

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 7
Descrição
Recursos humanos

Articulação permanente com entidade sinalizadora.
4635.64 EUR
Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
0
1, 2, 3

Registo de toda a intervenção nos processos individuais de
cada família.
Técnicos Especializados
gabinete
processsos individuais das famílias

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 8
Descrição
Recursos humanos

Ter uma Intervenção sistematizada e organizada
4435.64 EUR
Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
0
1, 2, 3

Reuniões com serviços da comunidade tendo em conta as
necessidades de cada família.
Técnicos Especializados
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Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 9
Descrição
Recursos humanos

Articulação permanente com os serviços de forma a avaliar e
responder às necessidades de cada família.
4635.64 EUR
Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
0
2, 3

Reuniões de parceria e articulação com o Agrupamento de
Escolas Manuel da Maia.
técnicos especializados

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Reuniões de parceria e articulação com o Agrupamento de
Escolas Manuel da Maia no sentido de trabalhar esta
temática junto de professores para uma melhor intervenção
junto das crianças.
4635.64 EUR
Mês 6, Mês 9, Mês 12
Mensal
0
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

---------Constituição da equipa de projeto
Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

----------

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

----------

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

----------

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

----------

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

---------Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

----------

Nº de destinatários mulheres

----------

Nº de destinatários desempregados

----------

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

----------

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

----------

Nº de destinatários imigrantes

---------Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

----------

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

----------

Nº de intervenções no espaço público

----------
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Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------

Nº de vídeos criados

----------

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

----------

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

----------

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

30340.76 EUR

Encargos com pessoal externo

1200.00 EUR

Deslocações e estadias

600.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

1000.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

4380.00 EUR

Equipamentos

3000.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

40521 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Passo a Passo com a Criança e a Família - Associação de
Ajuda psicossocial
40520.76 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Passo a Passo com a Criança e a Família - Associação de
Ajuda Psicossocial
Financeiro
45046.97 EUR
-

TOTAIS
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Total das Actividades

40521 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

40521 EUR

Total do Projeto

85568 EUR

Total dos Destinatários

0
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