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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Histórias Desenhadas

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação

GeraEncontro

BIP/ZIP em que pretende intervir

44. Mouraria
64. Anjos
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Criação de interacções entre a população alvo e a
comunidade no sentido de criar rede de suporte social e
integração social para as mulheres que exercem prostituição
e se encontram em isolamento. Ao mesmo tempo,
contribuir-se-á para uma comunidade local mais inclusiva,
receptiva e menos estigmatizadora. Promover-se-á ainda um
relacionamento positivo entre as próprias mulheres para
potenciar a entreajuda, a solidariedade e altruísmo.
Capacitação e autonomização das mulheres.
Continuidade da actividade Cidadania Activa permitindo o
contacto regular com a população-alvo e follow das acções
realizadas. Como se registam movimentações de mulheres em
contexto de prostituição para as zonas do projecto, essas
novas beneficiárias serão incluídas no processo
informativo, orientador e de encaminhamento proporcionado
por esta actividade. Mulheres com maior rede social.
Comunidade mais receptiva e integradora. Grupo de mulheres
mais coeso, autónomo e participativo

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Os bairros em que o projecto pretende intervir constituem
zonas da cidade de Lisboa onde mais acentuadamente se
regista a prática de prostituição de rua (160 mulheres) e
onde a intervenção com esta realidade se torna prioritária
pela sua associação a um quadro de vulnerabilidade,
isolamento e exclusão social. Tem-se registado uma
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tendência crescente quanto à presença de mulheres nos
arruamentos da Mouraria. A zona dos Anjos, apesar do
esforço das entidades estatais e locais na resolução de
diversas problemáticas sociais, continua a ser a área com
maior incidência de prostituição de rua. Apesar da presença
diária da população alvo nestes bairros, a sua situação de
isolamento face à comunidade, resistência ao usufruto de
respostas locais e fraca ou inexistente rede social de
suporte continuam a ser elementos caracterizadores da sua
situação social. Regista-se um considerável desinvestimento
pessoal, social e profissional, havendo uma progressiva
deterioração de competências nos mais variados âmbitos,
assim como um ambiente de rivalidade/competição entre as
próprias mulheres. É premente sensibilizar a comunidade e
os seus intervenientes como agentes de socialização e
integração destas mulheres, através de espaços de partilha,
aprendizagem e criação de laços sociais. A nível dos
recursos e potencialidades, enaltece-se o processo de
reabilitação destes bairros, emergindo diversas entidades e
iniciativas de âmbito social, assim como a melhoria da
actividade económica.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Inclusão e Prevenção
Comunidade
Apresenta-se como objectivo geral promover a inclusão
social das mulheres que exercem prostituição nos bairros da
Mouraria e Anjos, tornando-as mais participativas,
autónomas, com maior sentido de interajuda e com uma rede
social de suporte mais alargada. Considera-se que para uma
melhor integração social da população alvo do projecto
também a comunidade tem de estar receptiva e implicada com
a mesma. Assim sendo, este projecto prevê iniciativa e a
participação num duplo sentido, quer partindo da
população-alvo, quer por parte dos mais diversos agentes
comunitários. Esta intervenção para além de levar a um
aumento da integração social, afigura-se como remediativa e
preventiva da vulnerabilidade social e outras problemáticas
associadas. Dado que, na população-alvo se diferenciam dois
grupos em termos de idade e perfil, num a intervenção
incidirá na preparação para um envelhecimento activo e
noutro numa vertente ligada à integração profissional.
Contudo e por existirem objectivos comuns e transversais
aos dois grupos, haverá acções em que ambos participarão
pois a integração na comunidade é o pretendido.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Sustentabilidade

Pretende-se diminuir o isolamento da população-alvo,
através da promoção de relações de proximidade entre as
mulheres (grupo de pares), e entre estas e a comunidade.
Este isolamento caracterizado pela fraca ou inexistente
rede de suporte social, assim como pela resistência da
população-alvo em se envolver nas mais diversas iniciativas
comunitárias, reflecte-se negativamente no exercício de uma
cidadania activa, ao mesmo tempo que dificulta a construção
de uma sociedade inclusiva. Assim sendo, considera-se que
fomentando interacções e experiências positivas quer entre
as beneficiárias, quer entre estas e a comunidade,
fomenta-se uma rede de apoio e suporte para enfrentar o
isolamento e estimula-se uma aproximação dinâmica e um
movimento de inclusão significativo.
O contacto regular, sistemático e próximo que a equipa da
entidade promotora mantém com a população-alvo garante a
regularidade e continuidade das beneficiárias nas acções e
um processo de follow up após a conclusão do projecto. Por
outro lado, a articulação constante e sólida com a rede de
parcerias que a OSIO criou e consolidou ao longo dos seus
30 anos de existência na comunidade permitirá a
continuidade do trabalho de envolvência comunitária com a
população alvo. Salienta-se que os bairros do projecto são
zonas privilegiadas de organizações de âmbito de
intervenção social, estando sensibilizadas para a
continuação do trabalho iniciado com o projecto. Contudo,
este projecto e a equipa que o dinamizará é crucial na
mediação entre a comunidade e a população alvo, dando o
impulso necessário para um movimento recíproco entre a
população-alvo e a comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Propõe-se promover a autonomia e o investimento pessoal da
população-alvo, não só numa perspectiva de informar,
orientar e encaminhar para as respostas sociais, mas também
em proporcionar experiências de crescimento pessoal, social
e profissional. Pretende-se melhorar o sentimento de
auto-eficácia e a capacidade de resolução de problemas de
gestão do quotidiano e de incentivo à acção. Dado que
algumas mulheres se encontram em idade activa a nível
profissional e equacionam um percurso de vida alternativo,
as experiências proporcionadas deverão contemplar a
vertente profissional como meio de independência
financeira.

Sustentabilidade

A OSIO dispõe de uma equipa técnica e instalações fixas que
permitirão, não só no período de execução do projecto, mas
também na fase sustentabilidade, um contacto próximo e
continuado que permitirão o acompanhamento das mulheres.
Estes acompanhamento pode dar resposta às necessidades
pontuais que forem surgindo e/ou na concretização de
projecto de vida alternativo e processos de follow up. O
trabalho de articulação em rede com os mais diversos
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parceiros da comunidade permite uma capacidade de resposta
abrangente às várias situações.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Tem-se como objectivo capacitar as beneficiárias do
projecto nas mais diversas competências (cognitiva, social,
sensorial, motora e criativa), através de acções adequadas
ao perfil das beneficiárias e necessidades apresentadas,
valorizando-se a componente criativa e artística. Trata-se
de uma população-alvo tendencialmente pouco estimulada,
tanto a nível precoce como no percurso de vida adulta.
Embora este objectivo seja abrangente a toda a população
alvo, tem-se como foco uma faixa etária mais envelhecida e
com sinais de deterioração em que para além de se
contemplar a estimulação, tem-se em conta e envelhecimento
activo e saudável.

Sustentabilidade

A permanência da equipa da OSIO no terreno, onde apresenta
uma relevância estratégica reconhecida, assim como o espaço
de referência que disponibiliza diariamente para as
mulheres (instalações fixas da instituição) criam as
condições para acompanhar as utentes num processo de
estimulação e de manutenção de ama actividade ao longo dos
próximos anos. Ressalva-se que será sempre incentivada a
integração das mulheres nas mais diversas iniciativas
locais e respostas sociais da comunidade para que se
consiga alcançar uma integração plena. As zonas do Bairro
BIP ZIP do projecto são privilegiadas na criação artísticas
e movimentação social, pelo que serão aproveitados esses
recursos, tentando que as beneficiárias do projecto se
associem a essas estruturas

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Cidadania Ambulante
Equipa multidisciplinar ambulante que actua em diversos
arruamentos dos bairros BIPZIP do projecto onde se
encontram mulheres a exercerem prostituição de rua. Este
grupo actuará em diversos horários, inclusive nocturno,
adaptando-se às movimentações e rotinas da população-alvo.
A equipa estará capacitada quanto ao domínio dos recursos
comunitários existentes e de conhecimentos técnicos no
âmbito psicossocial e comunitário que permitirão informar,
orientar e encaminhar para respostas sociais existentes. De
forma mais pontual, serão integrados técnicos de saúde para
dar respostas específicas nesta área, assim como diversos
agentes comunitários de organizações do bairro como forma
de acentuar a receptividade e o interesse por parte da
comunidade em interagir e integrar estas mulheres, assim
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como motivá-las para as mais diversas iniciativas
proporcionadas pela mesma. Esta actividade afigura-se ainda
como um meio constante de divulgação e motivação da adesão
da população alvo às actividades do projecto.
Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

2 técnicos
1 voluntário
1 elemento variável também voluntário (no âmbito da saúde
ou da comunidade)
Arruamentos na Mouraria e Anjos em que seja encontrada
prostituição de rua
actividade em espaço público sem necessidade de
cedência/autorização de utilização dos locais onde vai ser
realizada;
Espera-se abordar um universo de 160 mulheres nas zonas da
Mouraria e Anjos, estabelecendo-se com elas uma relação de
proximidade e confiança. Através desta, será possível
disponibilizar a informação necessária a cada situação e
consequente orientação, encaminhamento e diligências para a
concretização da intervenção. Com esta actividade
pretende-se divulgar o presente projecto, dando
oportunidade a todas as mulheres a participarem nas suas
acções. No decorrer desta actividade, os técnicos da equipa
irão realizar observações participantes e verificar
eventuais mudanças na população-alvo decorrente da
intervenção do projecto. Contamos durante o projecto
realizar aproximadamente 140 saídas (3 saídas por semana).
2700.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
160
1, 2

Sessões Motivacionais informativas
Após uma divulgação inicial na actividade 1 (Cidadania
Ambulante), as beneficiárias serão incentivadas a
participarem em sessões informativas e motivacionais nas
instalações da OSIO, onde ocorrerão parte das actividades e
onde terão contacto com a equipa do projecto. Nesta
sessões, irá ser explicado no que consiste o projecto,
quais as suas actividades, quando é que as mesmas ocorrem
e, sobretudo, qual a mais-valia que as beneficiárias podem
usufruir ao participarem. Este encontro terá de ser
apelativo e criativo, criando-se um ambiente acolhedor para
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motivar as população alvo a participar no projecto.
Recursos humanos

Equipa do Projecto, entenda-se, coordenadora, psicóloga,
assistente social, técnica de emprego e logístico

Local: morada(s)

Rua Antero de Quental nº 6 A, 1150-043 Lisboa

Local: entidade(s)

Obra Social das Irmãs Oblatas
Rua Antero de Quental nº 6 A, 1150-043 Lisboa

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Estima-se realizar duas sessões informativas e
motivacionais com a participação de 20 mulheres. Espera-se
que as participantes destas sessões sejam um meio de
transmissão de informação a outras mulheres e que, pelo
menos, 10 delas participem nas actividades 3, 4, 5 e 6.
2520.00 EUR
Mês 3, Mês 4
Mensal
20
1, 2, 3

Laços Femininos
Dinamização de momentos de convívio social e partilha entre
as mulheres, promovendo-se interacções positivas entre elas
e que podem levar à cooperação e constituição de redes de
suporte intergrupal. Desta forma, diminui-se o ambiente de
rivalidade e a resistência à sociabilização. Estas
iniciativas serão predominantemente realizadas na OSIO e
com a sua equipa fixa com quem o grupo já estabelece uma
relação de proximidade e confiança e, no fundo, afigura-se
com uma actividade prévia e de preparação para a etapa
seguinte de integração das mulheres em outros grupo e
organizações da comunidade (actividade 3). Pretende-se
dinamizar um encontro mensal como acções diversificadas
tais como: Matinés dançantes, Caminhadas, Festas temáticas
(Natal, Primavera, Mulher) e outros Encontros (ex. encontro
da Liberdade). Desta forma, transmite-se um referencial de
convívio adequado, positivo, estimulante e criativo.
Para além dos RH afecto ao projecto e que constituem a
equipa técnica, para esta actividade pretende-se convidar
formadores ocasionais para dinamizarem algumas das
actividades.
Rua Antero de Quental ou espaço público sem necessidade de
autorização para sua utilização.
OSIO e Via pública
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor
Cronograma

Espera-se a participação de 30 mulheres nos vários momentos
de convívio a realizar e o fortalecimento do espírito de
interajuda entre elas, diminuindo-se o sentimento de
rivalidade. A observação participante realizada pelos
técnicos no decorrer desta actividade, assim como na
actividade 1 (Cidadania Ambulante), será o meio de avaliar
a evolução no relacionamento entre o grupo.
4706.00 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Pontual
30
1, 2, 3

Interage com a comunidade
Criação de momentos de interacção positiva entre os
diversos agentes sociais da comunidade (grupos das
organizações existentes dos bairros, moradores e outros
frequentadores das iniciativas locais) com a população
alvo. Pretende-se o desenvolvimento de interacções entre as
mulheres e os grupos e pessoas da comunidade, promovendo-se
o aumento da rede social de suporte da população alvo e
diminuição do seu isolamento. Estes momentos de partilha e
criação de laços poderão ser almoços convívios, Festas,
iniciativas culturais, etc. Pretende-se que o grupo alvo
participe na organização destas iniciativas para que se
sinta integrado e se reforce a interacções sociais com os
outros membros das organizações comunitárias.
Equipa técnica do projecto e focal point das organizações
comunitárias envolvidas.
OSIO mas sempre que possível nos locais/sedes dos parceiros
ou na rua quando as condições climatéricas
Associação Renovar a Mouraria;
Largo Residências;
Cozinha Popular da Mouraria;
Junta de Freguesia Santa Maria Maior;
Na rua Com histórias;
Espera-se que participem 20 beneficiárias directas do
projecto, assim como a participação de 7 agentes
comunitários de outros projectos, moradores e visitantes
dos bairros, proporcionando-se um convívio salutar.
3632.00 EUR
Mês 7, Mês 9, Mês 11
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

Mensal
20
1, 3

Eu sei fazer
Esta actividade consiste na integração de algumas
beneficiárias do projecto em organizações da comunidade de
forma mais estruturada e frequente, consolidando a relação
iniciada em convívios informais e alargando-se o âmbito de
relação de convívio social
para o profissional. Dado que
algumas beneficiárias do projecto se encontra em idade
activa e procuram um percurso de vida alternativo, a
interacção e integração comunitária desenvolvida nesta
actividade consiste na sua integração em estágios
profissionais. Pretende-se que as estagiárias, para além de
adquirirem competências profissionais, possam alargar a sua
rede social com as relações sociais estabelecida nos locais
de estágio promovendo a sua integração. Ao mesmo tempo,
fortalece-se o sentido de responsabilidade social na
comunidade. Para a plena concretização desta actividade
terá de haver uma articulação constante entre a instituição
de acolhimento e o orientador de estágio da OSIO.
1 tutor da OSIO;
1 focal point da instituição de acolhimento;
A morada será correspondente às Entidades da comunidade que
disponibilizem estágio adequado ao perfil das candidatas
seleccionadas e que aceitem integrar estágios após a
divulgação do projecto no actividade 1 (Cidadania
Ambulante) e actividade 3.
Algumas entidades com possibilidade de integração de
estágio são: Largo Residências; Lisboa Ginásio Clube;
Associação Renovar a Mouraria.
Os estágios poderão ocorrer noutras entidades, devido a
novas possibilidades decorrentes das actividades
anteriores.
Espera-se integrar 5 beneficiárias directas do projecto em
estágios sócio-profissionais. A instituição de acolhimento
deverá proporcionar um acompanhamento próximo à estagiária
em articulação com o tutor de estágio da entidade
promotora. Preferencialmente, os estágios deverão ser
efectuados em locais onde as estagiárias possam ter
interacções sociais relevantes, tanto no que se refere ao
número de pessoas com quem contactam, como na qualidade das
relações, preferencialmente na criação de um vínculo. Sendo
que as participantes desta actividade ambicionam um
projecto de vida alternativo, é-lhes proporcionada a
oportunidade de adquirirem experiência profissional e
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enriquecimento do currículo vitae. Estes estágios poderão
culminar na integração profissional.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)

Local: entidade(s)

4200.00 EUR
Mês 8, Mês 9, Mês 10
Semanal
5
1, 2, 3

Estimul (Arte)
Dinamização de sessões de estimulação diversificada
(cognitivo, sócio emocional, sensorial e motora),
valorizando-se as artes criativas e os recursos
comunitários neste âmbito. As potenciais beneficiárias do
projecto apresentam histórias e experiências de vida
socioeducativas pouco estimulantes marcadas pela
desigualdade de oportunidades, detentoras de um perfil
educacional marcado pelo fracasso e abandono escolar. A
estes factores aliam-se um historial de relações sociais
pouco gratificantes, desajustadas e pouco saudáveis. Assim
sendo, esta actividade pretende minimizar os défices e o
impacto negativo deste percurso, através de experiências
positivas e valorizadas, estimulando a criatividade e
interacções sociais saudáveis com oportunidade de treino
de competências. No decorrer desta actividade serão
preferencialmente utilizadas técnicas de criação artística,
tais como a expressão plástica e pintura (entre outras) que
irão contribuir para a informação, sensibilização, e
desenvolvimento pessoal dos participantes, proporcionando
novas habilidades tanto criativas, como sociocognitivas.
Esta actividade deverá ocorrer em concomitância com as
actividades 3, 4 e 5, pois, de certa forma, é facilitadora
das interacções que se estabelecem nas mesmas, pela
aquisição de competências que proporciona. A actividade
será ajustada ao perfil específico do grupo e delineado com
o mesmo de acordo com uma metodologia participativa.
Equipa técnica do projecto e técnicos de referência dos
parceiros envolvidos
OSIO ( Rua Ântero de Quental, 6-A, 1150-043 LISBOA) e
entidades parceiras a seleccionar de acordo com a entidade
parceira a seleccionar tendo em conta as competências
estimular no grupo seleccionado após actividades 1, 2 e 3.
MOVEA
ARTA
Na rua com Histórias
Frame colective
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Sou
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Espera-se promover um conjunto variado de competências a 7
participantes que permita um crescimento pessoal.
Considera-se que esta actividade seja facilitadora de uma
melhor interacção social, desempenho cognitivo e despertar
de interesses e que promova a participação nas actividades
3, 4 e 5. Como resultado último da actividade e do
projecto, apostamos na criação de um grupo de Mulheres
Activas e Agentes de Mudança Individual e Comunitária.
7242.00 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Semanal
7
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

10
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador do projecto/psicóloga
336

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Assistente Social
168

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

Técnica de Emprego

12

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Horas realizadas para o projeto

100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formadores Ocasionais
30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntários
150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

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)

15

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

250

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

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

20
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Nº de destinatários mulheres

160

Nº de destinatários desempregados

146

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

11

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

3

Nº de destinatários imigrantes

49

Nº de destinatários Alcoolismo

18

Nº de destinatários consumidoras de
drogas

50
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

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

1

Nº de vídeos criados

6

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

1

Nº de Flyers distribuidos

200

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

12600.00 EUR

Encargos com pessoal externo

2195.00 EUR

Deslocações e estadias

0.00 EUR
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Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento

300.00 EUR
9905.00 EUR

Equipamentos

0.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

25000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor
25000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Obra Social das Irmãs Oblatas
Não financeiro
13800.00 EUR
O valor de 13800€ refere-se ao valor mensal da renda do
espaço onde as actividades do projecto decorrerão, bem como
custos fixos mensais (luz, água...)
Associação Histórias Desenhadas
Não financeiro
150.00 EUR
Apoio na divulgação do projecto e das actividades junto da
Comunidade. O parceiro propõe-se a dinamizar uma oficina de
"contar histórias", criando ferramentas de comunicação e
expressão.
Cozinha Popular
Não financeiro
100.00 EUR
Apoio na divulgação do projecto e das actividades junto da
Comunidade. Cedência de espaço para a realização de
actividades, nomeadamente as da actividade, Interage com a
comunidade.
MOVEA
Não financeiro
100.00 EUR
Apoio na divulgação do projecto e das actividades junto da
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Comunidade, mais concretamente na realização de workshops
integrados na actividade Estimul (Arte) – desenvolvimento
de sessões em que a Arte predomina.
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

SOU Largo de Residências
Não financeiro
250.00 EUR
Apoio na divulgação do projecto e das actividades junto da
Comunidade. A SOU será parceira na integração de potenciais
estágios, Eu sei fazer – integração de Mulheres em
estágios; e na actividade
Estimul (Arte) –
desenvolvimento de sessões em que a Arte predomina.

TOTAIS
Total das Actividades

25000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

25000 EUR

Total do Projeto

39400 EUR

Total dos Destinatários

242
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