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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Estrela da Lusofonia- Associação Cultural e Recreativa

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

ETU MUDIETO " Estamos Juntos" (Grupo Informal de Estudantes
da Universidade Lusófona)

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Estrela Social
67. Alta de Lisboa Centro
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Pretende-se com este projeto a implementação de um Gabinete
social que da respostas aos imigrantes e seus descendentes
principalmente os mais desfavorecidos a nível da
documentação, prestações sociais , ou seja informação geral
para melhor integração na sociedade Portuguesa.
.
Manter o Gabinete ativo através de voluntários envolvidos,
criação de grupos para divulgação e prossecução da
continuidade do projeto nos anos seguintes.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Segundo os Censos 2011, à data de 21 de Março em Portugal
residiam 394.496 estrangeiros em Portugal representando
3,7% do total de residentes do país, o que significa mais
70% do que em 2001, correspondendo a um aumento de 167.781
pessoas. Em termos de distribuição geográfica, a Região de
Lisboa concentrava mais de metade dos estrangeiros
residentes em Portugal. Analisando a distribuição
geográfica das principais nacionalidades verifica-se uma
forte concentração na Grande Lisboa da população oriunda
dos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP´s), com
especial incidência também na Alta de Lisboa
Freguesia
de Santa Clara, onde 30% das pessoas que lá residem não tem
emprego qualificado, 19/20%
tem mais de 15 anos e mais de
15% da população vive de Rendimentos
sociais . Este
território
(Lisboa)) concentram 35% do total da
comunidade Cabo-Verdiana, 26,6% da Angolana e 37,3% dos
cidadãos da Guiné-Bissau.
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Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Comunidade
É do conhecimento desta associação que o agravamento das
condições de vida das populações migrantes, o aumento da
violência urbana e dos conflitos étnicos trouxeram para
primeiro plano profundas desigualdades sociais e o
crescente défice de direitos de cidadania por parte das
comunidades migrantes e das minorias étnicas. Esta
realidade é encarada como um desafio por parte desta
associação e este projeto surge como resposta a nível
local.
Ao nível da integração local, alguns estudos mostram que,
no âmbito da promoção da integração dos imigrantes, os
domínios de intervenção privilegiados correspondem à área
social e cultural, emergindo, num segundo nível, as
questões da cidadania. Assim sendo, o presente projeto tem
como grande e principal objetivo permitir que nacionais de
países terceiros, e seus descendentes, provenientes de
Angola, Moçambique, Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe e
oriundos de contextos culturais, religiosos, linguísticos e
étnicos diferentes se instalem e sejam parte ativa da
sociedade portuguesa.
Em suma, com este projeto pretende-se:
*a integração dos imigrantes, uma vez que implica um
processo gradual de adaptação e de inserção no tecido
socioeconómico, cultural e político na sociedade
portuguesa;
* a redução/eliminação de comportamentos discriminatórios e
racistas face às populações migrantes a residir no nosso
país;
* a identificação e posicionamento das comunidades
migrantes abrangidas no nosso país, quer a nível
identitário, quer a nível das relações que estabelecem com
outros grupos e comunidades;
* a promoção da cidadania, uma vez que o défice formal ou
efetivo de direitos traduz-se em situações de exclusão e
numa capacidade limitada de reivindicar uma posição mais
justa na sociedade.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Resolução da problemática da integração através de
regularização de documentos.
Informação sobre técnicas de procura de emprego;
Informações sobre direitos sociais/habitação
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Sustentabilidade

E porque nem tudo está diretamente relacionado com o
financiamento, existem outras estratégias/medidas que serão
implementas e que contribuirão para a sustentabilidade do
projeto:
* Trabalho em parceria: a Estrela da Lusofonia tirará
partido das sinergias com outras organizações do setor. É
importante salientar que existe uma rede de
pessoas/entidade ligadas e que interagem entre si. Não são
pessoas/entidades que apenas gostam de ajudar as outras,
são pessoas preocupadas com o resultado.
* Recurso ao voluntariado dos associados, das comunidades
de imigrantes alvo deste projeto e da comunidade
acolhedora.
* Comunicação e divulgação: uma vez que se a sociedade
civil não souber que a associação existe, ao que se dedica,
e quais o projetos que tem a desenvolver dificilmente
consegue captar investimento e interesse por parte de
terceiros. Assim sendo, prevê-se o uso de redes de
comunicação diretas e céleres, nomeadamente redes sociais,
Internet e jornais locais.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição
Recursos humanos

Regularização documentos
Regularização de documentos a comunidade migrante irregular
neste território
Um técnico da área das Ciências Sociais para todo projeto

Local: morada(s)

Rua Tito Morais, n,12- l J D- Lisboa- 1750-339 Alta de
Lisboa

Local: entidade(s)

Rua Tito Morais, n,12- l J D- Lisboa- 1750-339- Alta de
Lisboa

Resultados esperados

Espera-se um atendimento-110 Masc- e 80 femininas e
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regularizar 25% total
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição
Recursos humanos

4000.00 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
Diário
190
1

Emprego
Informação de técnicas de procura de emprego, articulação
com entidades empregadoras.
Um técnico formado na área das Ciências Sociais para todo o
projeto

Local: morada(s)

Rua Tito Morais, n,12- l J D- Lisboa- 1750-339 Alta de
Lisboa

Local: entidade(s)

Rua Tito Morais, n,12- l J D- Lisboa- 1750-339 Alta de
Lisboa

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

Actividade 3
Descrição
Recursos humanos

Fazer um total de 200 atendimento durante o ano, e empregar
10%
3000.00 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
Diário
200
1

Direitos Sociais
Informação sobre direitos sociais/ prestações Sociais
Um técnico da área das Ciências Sociais

Local: morada(s)

Rua Tito Morais, n,12- l J D- Lisboa- 1750-339 Alta de
Lisboa

Local: entidade(s)

Rua Tito Morais, n,12- l J D- Lisboa- 1750-339 Alta de
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Lisboa
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Passar informação a 100 pessoas durante 1ano e
esclarecer/resolver o problema 30%
3000.00 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
Diário
100
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

3
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

coordenador
0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

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%)

2

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

2

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

150

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

50

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

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

5

Nº de destinatários mulheres

110

Nº de destinatários desempregados

200

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

80

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

40

Nº de destinatários imigrantes

300
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

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

1

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

9500.00 EUR

Encargos com pessoal externo

0.00 EUR

Deslocações e estadias

0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

500.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

0.00 EUR

Equipamentos

0.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

10000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Estrela da Lusofonia- Associação Cultural e Recreativa
10000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Nucleo de Estudante Africanos da Lusofona
Não financeiro
500.00 EUR
Apoio da Neal

TOTAIS
Total das Actividades
Total de Outras Fontes de Financiamento
Total do Projeto
Total dos Destinatários

10000 EUR
500 EUR
10500 EUR
490
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