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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

ASSOC. DRESS FOR SUCCESS LISBOA

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Santo António (Antiga JF de São José)

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação

Prog. Desenvolvimento de Carreira

BIP/ZIP em que pretende intervir

49. São José / Santa Marta (eixo)
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

A taxa de desemprego tem vindo a crescer nos últimos anos
em Portugal, e em especial nos grandes centros urbanos. Em
paralelo identificamos a existencia de uma lacuna no mundo
da empregabilidade: a retencção de emprego, isto é, os
trabalhadores não têm ferramentas sufucientes para se
aliaram de forma construtiva à sua entidade empregadora e
manterem o sue emprego. Criamos assim uma solução para o
desenvolvimento de carreira, sendo muito mais que um simpes
emprego. A implemtnação deste programa internacional, e de
sucesso noutros países, no BIP S. José / Sta. Marta, faz
todo o sentido ao baixo nivel de vida economico existente
no bairro, e com o qual nos deparamos diariamente na dress
for success, situada na junta de freguesia de s. jose,
pertencente ao BIP ZIP 49.
Competências e Empreendedorismo
Comunidade
A dress for success é uma associação internacional que
promove o independencia economica em mulheres com baixo
rendimento. O Programa de Desenvolvimento de Carreira fserá
criado para promover a retenção do emprego e progressão na
carreira, fornecendo informações de construção de
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ferramentas valiosas de desenvolvimento e inserção
profissional, criando um ambiente seguro para a criação de
rede com outros profissionais. É um modelo de retenção,
testado e comprovado nos EUA, promovendo uma rede unica e
internacional de trabalho, que move mulheres de baixos
rendimentos para a auto-suficiência em resposta às suas
necessidades sociais e econômicas em relação ao trabalho,
casa e comunidade.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Combater o desemprego no BIP s. José / S. Marta, que desde
2008 aumentou 76% e com tendencias de continuar a subir;
desenvolver as capacidades de autonomia financeira da
comunidade que tem vindo a diminur devido à incapacidade
laboral e de formação cada vez menor neste freguesia; criar
relações profissionais entre a comunidade e as empresas;,
desenvolvendo um "JOB CLUB", em que os próprios
desempregados e aderentes do nosso serviço irão desenvolver
aumentando a proximidade entre a comunidade empresarial e a
população; aumentar a qualidade de vida de 20% dos
beneficiarios do rendimento
Rendimento Social de
Inserção, diminuindo a taxa de desemprego criando junto da
comunidade em postos de trabalho com remunerações baixas
entre os jovens com mais de 17 anos provenientes de
famílias com poucos recursos, que faz com que os mesmos,
estando inseridos neste tipo de famílias e não tendo
atividade profissional remunerada, recebam este tipo de
apoio. Melhorar a capacitação e realizar uma relação de
proximidade junto dos 9% dos beneficiários do Rendimento
Social de Inserção, nesta freguesia, pelos jovens adultos
entre os 18 e os 24 anos. capacitar a populacao
desempregada de ferramentas para o empreendedorismo e
competencias de crescimento; integração social e
profissional da comunidade no meu corporativo. O nosso
serviço irá melhorar em muito a qualidade de vida dos
fregueses do BIP 49
Juntamente com parceiros sociais empenhados de decrescimo
do desemprego no BIP S. Jose/ S. Marta, permitindo a
referenciação por parte de entidades como: Junta freguesia
de s. jose, centro de emprego de picoas, GIP local e
Empresas da comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição

Sustentabilidade

Pretendemos Prestar apoio e recursos à comunidade para
conseguir e manter emprego; Incentivar cada cidadão
desempregado ou empregado a identificar-se como um
profissional / colaborador proactivo na empresa e reforçar
a compreensão e a prática de comportamento profissional;
Ajudar cada membro do BIP S. Jose / S. Marta empregado no
desenvolvimento da sua própria carreira e caminho para o
sucesso.
Pretendemos proporcionar uma rede de apoio, onde populacão
empregada possa questionar e obter informações diretamente
e indiretamente relacionados com o local de trabalho, os
seus direitos e deveres como cidadao e trabalhador.
Pelo impacto social deste projeto, a Fundação Gulbenkian já
abraçou e ajudou em alguns custos de 2013 do programa. Ao
nivel de apoio não financeiro a KPMG e a ACCENTURE apoiaram
com o recheio do espaço e com a disponibilidade de tempo
por parte dos colaboradores (Recursos Humanos), para a
formação dos participantes.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Implementação do projeto
Combater o desemprego no BIP s. José / S. Marta;
desenvolver as capacidades de autonomia financeira da
comunidade; criar relações profissionais entre a comunidade
e as empresas; capacitar a populacao desempregada de
ferramentas para o empreendedorismo e competencias de
crescimento; integração social e profissional da comunidade
no meu corporativo
Será necessario: 1 gestor de projeto, 1 administrativo e
estagiario

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor

pretendemos 50% da população carenciada BIP S. Jose / S.
MArta frequente a formação, destes 30% retenha o seu
emprego, 23% entre no mercado de trabalho, 9% crie o seu
proprio emprego,
23700.00 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Mês 3
Semanal
290
1, 2

Desenvolvimento do programa
Pretendemos Prestar apoio e recursos à comunidade para
manter emprego; Incentivar cada cidadão empregado a
identificar-se como um profissional / colaborador proactivo
na empresa e reforçar a compreensão e a prática de
comportamento profissional; Ajudar cada membro do BIP S.
Jose / S. Marta empregado no desenvolvimento da sua própria
carreira e caminho para o sucesso.
Pretendemos proporcionar uma rede de apoio, onde populacão
empregada possa questionar e obter informações diretamente
e indiretamente relacionados com o local de trabalho, os
seus direitos e deveres como cidadao e trabalhador.
Será necessario: Formadores, 1 coordenador de projetor e 1
assistente

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

No final de cada semestre realizar uma feira de emprego,
exclusiva aos participantes da formacao, por forma a
inserirmos os mesmo no mundo do trabalho, para criar
alternativas à mudanca de carreira ou procura activa de
emprego.

Valor

18050.00 EUR

Cronograma

Mês 6, Mês 7

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Semanal
290
2

Remodelação do espaço
Remodelação do espaço cedido pela junta de freguesia de s.
jose no BIP ZIP 49, de forma a que fique com as condições
necesssarias para a realização da formação
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Recursos humanos

1 Arquiteto, pintores, estucadores, marceneiros e outra mão
de obra necessária para a remodelação do espaço

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

melhoramento da area de trabalho, construção de 1WC e 1
copa, 1 armazem, 1 receção e 1 zona de trabalho
secretariado
7500.00 EUR
Mês 1
Diário
25
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

----------
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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

----------

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

22500.00 EUR

Encargos com pessoal externo

3800.00 EUR
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Deslocações e estadias

2700.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

1200.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3550.00 EUR

Equipamentos

8500.00 EUR

Obras

7000.00 EUR

Total

49250 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

ASSOC. DRESS FOR SUCCESS LISBOA
49250.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Fundaçao Calouste Gulbenkian
Financeiro
3000.00 EUR
Apoio financeiro para desenvolvimento do projeto
KPMG e Accenture
Não financeiro
5500.00 EUR
Referente a doação de materiais para decoração: candeeiros
e alguns materiais de economato

TOTAIS
Total das Actividades

49250 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

49250 EUR

Total do Projeto

57750 EUR

Total dos Destinatários

605
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