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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Arroios (Antiga JF dos Anjos)

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

PARÓQUIA N. SENHORA DOS ANJOS

Designação

Sociedade Anti-Alcoolica Portuguesa

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação

Nova Vida

BIP/ZIP em que pretende intervir

64. Anjos
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Desde há muito que a freguesia dos Anjos, dotada de grandes
potencialidades urbanísticas, sociais e culturais, tem
presente a problemática dos sem-abrigo, toxicodependência e
desqualificação do espaço público. Este fenómeno, que não é
recente, tem vindo a agravar-se com o passar do tempo e com
as obras de requalificação do Largo do Intendente,
concentrando no Jardim António Feijó um elevado número de
sem-abrigo que pernoita e deambula neste local, perpetuando
a falta de condições de vida ao qual esta população está
sujeita. Considerando, não só a perspectiva da pessoa
sem-abrigo, é também preocupante o receio e restrição que
os moradores/fregueses dos anjos têm em utilizar um dos
locais mais emblemáticos da freguesia, o Jardim António
Feijó (Igreja Nossa Senhora dos Anjos).
Outra.
Outro. Comunidade e População Sem Abrigo
Através da criação de uma equipa de rua multidisciplinar
(técnicos e voluntários da freguesia), que actue somente na
freguesia dos Anjos, será possível identificar e recolher
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dados específicos acerca da população sem abrigo, com o
objectivo de se perceber e actuar com maior eficácia e
êxito esta problemática que se encontra na freguesia dos
Anjos, com maior incidência no Jardim António Feijó (Igreja
Nossa Senhora dos Anjos). O trabalho que será realizado por
esta equipa, é complementado e seguido através de um
gabinete de apoio ao sem-abrigo, que servirá para serem
estudadas e procuradas/apresentadas soluções e/ou
alternativas à situação em que o utente se encontra,
traçando um plano de intervenção específico e
personalizado, que será acompanhado pelos técnicos.
Paralelamente a este acompanhamento prestado ao sem-abrigo,
o espaço público onde esta população se encontra será alvo
de uma intervenção relativamente à iluminação e dinamismo
local. Pretende-se que esta intervenção seja realizada
juntamente com os fregueses e utilizadores do espaço, com a
missão de este Jardim ser novamente um espaço disponível
para os moradores e visitantes da freguesia dos Anjos,
criando uma relação de pertença e identidade relativamente
a este local.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Identificação e acompanhamento, da população sem abrigo dos
Anjos, no processo de mudança e na procura de respostas
disponíveis e adequadas à sua situação, trabalhando assim
competências sociais e pessoais
Uma vez que a identificação, o acompanhamento e respectivo
encaminhamento da população sem-abrigo, será um trabalho
realizado pelos técnicos, enquanto membros da Comissão
Social da Freguesia dos Anjos, este projecto terá
continuidade com a cedência (a meio tempo) do referido
recurso humano pelas entidades parceiras, considerando que
a área de intervenção dos parceiros se enquadra nos
objectivos do projecto, este trabalho será inerente à
missão de cada entidade participante.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Promover a cidadania e participação activa de todos os
cidadãos, integrando-os no processo de mudança da
iluminação do espaço público e programação de eventos no
Jardim António Feijó.
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Sustentabilidade

A requalificação da iluminação do espaço público, não
representará um acréscimo ao município uma vez que a grande
modificação será na redistribuição e estratégia dos pontos
de luz, assim como no dinamismo que se pretende dar ao
local que ficará a cargo da Junta de Freguesia de Anjos,
uma vez que se pretende a aquisição de mobiliário urbano
para a realização de eventos (feiras, otl, mostras,
exposições, etc) de forma regular e continuada.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição
Recursos humanos

Criação de Equipa de Rua
Equipa Técnica; Instalações fisicas para reuniões

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Identificação e acompanhamento da população sem abrigo da
freguesia dos Anjos
15000.00 EUR
Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 2

-

Descrição
Recursos humanos
Local: morada(s)

Criação de Gabinete de Apoio ao sem-abrigo
Equipa Técnica; Instalações fisicas para gabinete de apoio
-
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Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Encaminhamento e acompanhamento da população sem abrigo
0.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 3

-

Descrição
Recursos humanos

Acções de Formação/Sensibilização
Formadores; Sala de formação

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Trabalhar competências sociais e pessoais na população sem
abrigo
0.00 EUR
Mês 9, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 4

-

Descrição
Recursos humanos

Lançamento e recepção de concurso de ideias para a
regeneração do Jardim António Feijó
Projectista; Dinamizador Comunitário

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Envolvimento da população na requalificação do espaço,
através da apresentação de propostas
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Valor
Cronograma
Periodicidade

1000.00 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

2

Actividade 5

-

Descrição
Recursos humanos

Realização de obras de requalificação
Recursos Humanos especificos para realização das obras

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Tornar o Jardim António Feijó um local agradável para
usufro dos moradores dos Anjos
16500.00 EUR
Mês 1, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

2

Actividade 6

-

Descrição
Recursos humanos

Programação regular de eventos no Jardim António Feijó
)Feira de Velharias, exposições e feira de objectos usados)
Equipa Técnica; 20 stands; 2 tendas

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma

Dinamismo no Jardim António Feijó, com a participação dos
moradores
17500.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
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Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

2

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)

----------
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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

----------

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

0.00 EUR

Encargos com pessoal externo

17500.00 EUR

Deslocações e estadias

0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

3500.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2000.00 EUR

Equipamentos

13000.00 EUR

Obras

14000.00 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade

Junta de Freguesia de Arroios (Antiga JF dos Anjos)
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Valor

50000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0.00 EUR
-

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR

Total do Projeto

50000 EUR

Total dos Destinatários

0
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