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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Vinculum Animal - Associação para a promoção da relação
Homem-animal

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Comunidade Vida e Paz

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Cão que Abriga
28. Amendoeiras
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

A Comunidade Vida e Paz dispõe de um Espaço Aberto ao
Diálogo, em Chelas, onde intervém uma equipa técnica que
acolhe, motiva, avalia e orienta para as respostas internas
ou encaminha para outras instituições e serviços as Pessoas
Sem-Abrigo que diariamente são contactadas e sinalizadas
pelas Equipas de Rua. Diariamente no EAD Vasco Neves, são
apoiadas cerca de 30 a 35 pessoas sem abrigo. Estas
pessoas, são, na sua maioria, dificeis de vincular ao
centro e de estabelecer relações de confiança com a equipa
técnica, dificultando o processo de regularização das suas
situações e de reeinserção na comunidade.
Para além disso, no âmbito do Espaço Aberto ao Diálogo, a
equipa técnica da comunidade vida e paz, apoia pessoas
toxicodependentes com vista à integração das mesmas em
processos de recuperação, tratamento e reinserção social.
É urgente encontrar estratégias que motivem e facilitem a
integração dos sem abrigo na comunidade e que estimule a
procura de ajuda e apoio por parte, neste caso, do EAD.
Outra.
Outro. Sem abrigo
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Objectivo geral

É conhecida a empatia dos sem abrigo pelos animais de
companhia sobretudo cães, onde encontram muitas vezes apoio
e uma solução para a solidão vivida. Também são conhecidos
os efeitos terapêuticos, de bem-estar e melhoria da
qualidade de vida, proporcionados pela companhia de um
animal. Desta forma, a Vinculum Animal, propõe o
desenvolvimento de atividades e terapias assistidas por
cães de terapia, devidamente preparados para intervir junto
de humanos, como uma estratégia inovadora e potencialmente
eficaz, para a criação do vinculo entre os sem abrigo da
zona do Bairro das Amendoeiras, e o EAD no Bairro,
facilitando o contacto com a equipa técnica existente e o
trabalho de ajuda e reinserção social. Levaremos a cabo,
semanalmente e como complemento às atividades ocupacionais
desenvolvidas pelos técnicos do EAD, atividades e terapias
de grupo, assistidas por cães de terapia, para pessoas sem
abrigo, oferecendo um método terapêutico motivador e único.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Na sequência do referido acima, os nossos principais
objetivos seriam:
- Contribuir para a criação do vinculo entre os sem abrigo
da zona sinalizados pela equipa de rua e o Espaço Aberto ao
Diálogo, de modo a facilitar a ponte entre os sem abrigo e
os técnicos e a procura do EAD
- Contribuir para facilitar o processo de libertação dos
utentes da toxicodependência e alcoolismo, através de
atividades e terapias assistidas por cães adequadas a cada
caso
- Contribuir para reabilitar o indivíduo com vista à sua
autonomia, através de atividades e terapias assistidas por
cães adequadas a cada caso

Sustentabilidade

A Vinculum Animal dispõe de uma equipa multidisciplinar que
juntamente com a equipa técnica do EAD assegurará as
intervenções assistidas por cães de terapia ao longo da
duração do projeto. Após o termino do mesmo, espera-se ter
contribuido para a reinserção de um maior número de sem
abrigo na sociedade.
A Vinculum Animal preparará ao longo do projeto equipas de
voluntários e seus cães de terapia, que possam dar
continuidade a, pelo menos, uma sessão semanal de
atividades no EAD, com o apoio dos técnicos do mesmo e da
VA.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1

-

Descrição

Realização de Atividades e Terapias Assistidas por cães de
terapia no Espaço Aberto ao Diálogo Vasco Neves, Bairro
Amendoeiras. Estas Atividades,de carácter lúdico, com
efeitos terapêuticos indiretos, serão programas pela equipa
técnica da VA coordenadas com a equipa técnica do EAD. As
terapias assistidas por cães, de caráter terapêutico, terão
objetivos terapeuticos especificos delineados de acordo com
cada grupo e de forma coordenada entre entidade promotora e
parceira.

Recursos humanos

A Vinculum Animal contará com a sua equipa multidisciplinar
composta por 2 Psicólogos clinicos e 1 Veterinário
treinador
e guia canino.
As sessões decorrerão no espaço EAD da Comunidade Vida e
Paz.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Ao longo do projeto espera-se contribuir ativamente para
atingir os objetivos especificos referidos anteriormente e
para a reinserção de um maior número de sem abrigo na
sociedade.
A Vinculum Animal preparará ao longo do projeto equipas de
voluntários e seus cães de terapia, que possam dar
continuidade a, pelo menos, uma sessão semanal de
atividades no EAD, com o apoio dos técnicos do mesmo e da
VA, esperando que a dinâmica e a motivação conseguida com a
intervenção dos cães se mantenha.
4608.00 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
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Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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

6

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

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

----------

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

3840.00 EUR

Encargos com pessoal externo

0.00 EUR

Deslocações e estadias

768.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

0.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

0.00 EUR

Equipamentos

0.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

4608 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade

Vinculum Animal - Associação para a promoção da relação
Homem-animal
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Valor

4608.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0.00 EUR
-

TOTAIS
Total das Actividades

4608 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

4608 EUR

Total do Projeto

4608 EUR

Total dos Destinatários

0
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