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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

PROSAUDESC- Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e
Desenvolvimento Sócio Cultural

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

CulturFace - Associação Cultural Para o Desenvolvimento

Designação

Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania

Designação

Junta de Freguesia de Santa Clara

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Apoio de Proximidade aos Cidadãos
5. Grafanil
6. Quinta da Torrinha
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

O projecto foi baseado
nos diagnósticos das
varias
entidades, da intervenção directa da PROSAUDESC e a Junta
de Freguesia em contexto de emergência social.
Foi
planeado numa metodologia e estratégia de proximidade de
modo
a responder às necessidades dos destinatários de
forma directa e em tempo útil. O projecto conta
no 1º ano
com o financiamento do BIP ZIP, cuja
monitorização será
contínua por forma a obter ganhos nos custos e
benefícios.
O projecto conta com parceiros formais e informais. A
sustentabilidade consolidará no 2º ano com a continuidade
das acções desenvolvidas, assegurado pela
entidade
promotora,
parceiros
e outras a mobilizar. Uma
intervenção de proximidade em que ao mesmo tempo que se
proporciona o apoio, possibilita de igual forma a
actualização contínua do diagnostico social e consequente
monitorização.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

A Freguesia, situa-se a norte de Lisboa com um total de
22.480 habitantes segundo
o plano estratégico da Rede
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Social 2017-2020
e fontes de outras entidades publicas
sempre se destacou com elevado índice de nível de pobreza e
exclusão social. O desemprego, os baixos rendimentos das
familias, carência alimentar têm sido entre outros factores
condicionantes à pobreza. A situação vem se agravando com a
pandemia coronavirus e face a este agravamento, levou a
Câmara de Lisboa
através do departamento de educação, a
Junta de Freguesia de Santa Clara, Escola EBI das
Galinheiras, a implementar um serviço de emergência de
apoios as familias com refeições confeccionadas a fim de
minimizar a carência alimentar. A PROSAUDESC foi convidada
a participar nesta parceria e dos 638 intervenções
de
Março até a data da presente
da candidatura, constatou-se
além dos factores à pobreza acima referenciados, outros
nomeadamente, doenças crónicas, documentações irregulares,
desconhecimentos dos direitos e deveres, isolamento,
barreiras linguísticas habitações sublotadas, consumos
excessivos de álcool e substâncias ilícitas,
etc. Por
outro lado a PROSAUDESC faz parte do grupo comunitário, que
face também a esta pandemia actualizou
de emergência o
diagnóstico dos residentes
e constituiu redes
institucionais publicas através de
um fluxograma, a fim
de em conjunto com instituições de base e cidadãos
encontrarem respostas integradas juntos dos mais
vulneráveis.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Grupos vulneráveis
Após o inicio à pandemia coronavírus/covd19, o governo
adoptou medidas sendo uma das principais o isolamento
social e quarentena, tanto em contexto individual como
colectivo, onde quase todas
as instituições cumpriram.
Alguns indivíduos,
considerados grupos de riscos tinham
também que cumprir o isolamento, mas pelo facto de não
terem suportes familiares nem vizinhanças,
tornaria
difícil cumprir estas medidas. Assim, a PROSAUDESC
além
de responder o convite da Junta de Freguesia para um
trabalho articulado, readaptou o seu plano de actividade,
em planos de contingência. Mobilizou outros recursos, sendo
a única instituição/IPSS
na Freguesia que a partir de
Março abraçou esta causa apoiando em algumas situações de
emergências.Tendo em conta a prevalência da pandemia e as
suas consequências após termino, o Projecto Apoio de
Proximidade aos Cidadãos “ APC “, terá como objectos gerais
continuar a
mobilizar os recursos, criar novas respostas/
serviços e prestar apoios através de um conjunto de acções
Psicossociais, por forma colmatar as problemáticas, a
exclusão e outros fenómenos da pobreza, garantindo assim
melhor qualidade de vida aos grupos alvos. Os grupos
homens e mulheres
residentes nos territórios do BIP
ZIP 5,6, 66 e 67, todos considerados grupos desfavorecidos
e vulneráveis.

Objetivos Específicos de Projeto
4
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Descrição

Sustentabilidade

Prestar apoios psicossociais aos grupos desfavorecidos e
vulneráveis, articulando com outras instituições por forma
a encontrar respostas integradas.Criação e readaptação de
respostas
e prestação de novos serviços à comunidade.
.
O projecto consiste desenvolver actividades assistências e
educativas nas áreas de saúde e acção social. As acções
assistências serão desenvolvidas através de equipa
multidisciplinares. No contexto metodológico, a intervenção
terapêutica clínica e o acompanhamento serão realizadas
através de sessões individuais ou colectivas, adaptando as
necessidades de cada um. A metodologia/ estratégia consiste
implementar várias fases; preparação, divulgação execução,
avaliação e monitorização tendo enfoque a proximidade aos
Cidadão.Para a preparação,
pretende-se a aquisição de
materiais, equipamentos, constituição da equipa técnica e
elaboração/actualização de plano de acção; Na divulgação
pretende-se divulgar o projecto através das redes sociais,
nas paginas do site, facebook da instituição, dos contactos
telefónicos e emails "passa a palavra",através das redes
dos parceiros; e a criação de um blog informativo.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Promover de acções de capacitação com vista à melhoria das
competências para o desenvolvimento pessoal e integração na
sociedade.
As competências adquiridas, no âmbito da formação, serão
uma forma de valorizar o curriculum individual,
constituindo uma mais- valia na procura. Após o término do
projeto, pretende-se replicar os conteúdos pedagógicos da
acção noutros territórios,
partilhar conhecimentos e
fomentar as boas práticas.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

Promover o bem estar da população-alvo: através de acções
de promoção de saúde e acção social, adoptando metodologia
de proximidade, estratégias preventivas e adequadas a fim
de, Informar, sensibilizar, prevenir, aumentar
conhecimentos sobre a prevenção de doenças e adoptar
comportamentos e estilos de vidas saudáveis.
A partir desta rede de apoio

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
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Actividade 1

Intervenção Social e Comunitária

Descrição

Justificação - Os territórios abrangido nesta candidatura,
nos últimos anos tem sofrido um fluxo de
imigrantes/migrantes,
que
por motivos diversos,
muitos se encontram na situação irregular ou com falta de
documentos. Este facto
tem causado constrangimentos no
acesso aos serviços públicos, integração mercado de
trabalho,
no tratamento e cuidados de saúde etc. Por
outro lado existem ciddaãos que por motivos de saúde
perderam mobilidades e não conseguem resolver os problemas
do dia a dia. Consta-se ainda indivíduos confinados em casa
por se considerarem grupos de riscos face a pandemia
coronavírus.
Pretende assim com esta actividades apoiar
de forma transversal, os todos os indivíduos/cidadãos
desfavorecidos e em situação de vulnerabilidade através de
atendimentos presenciais, telefonicos e aniline, cujos
serviços passam
por triagens de casos, levantamento e
caracterização dos grupos, informações elaboração de
documentos, mediação e articulação com parceiros, com as
diversas estruturas locais e outros serviços da
administração públicas e privadas, garantindo assim
respostas complementares.

Recursos humanos

Os recursos afecto a esta actividade são
1 coordenador
com responsabilidade de coordenar a e 1 técnica social para
atendimento
Os cálculos do
orçamento detalhado serão
anexado à candidatura.

Local: morada(s)

A actividades será desenvolvida no espaço da PROSAUDESC
sita na Alta de Lisboa, na Rua Rêgo nº 12 - Santa Clara Lisboa

Local: entidade(s)

Junta de Freguesia local - Largo do Ministro,1 1750 - Santa
Clara - Lisboa
Associação PER 11 - Rua Raul Rego nº 18
- Santa Clara - Lisboa

Resultados esperados

Espera-se
atingir a meta proposta sobretudo os números de
atendimentos em cada temática. Pois ao promover esta
actividade, estará
minimizar os focos de pobreza, a
garantir
e facilitar os cidadãos melhor acesso aos
serviços públicos, melhor integração bem estar e qualidade
de vida e garantir o maior grau de satisfação.

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

12452.00 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
PontualA actividade será com o plano de acção.
120
1

6

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Sensibilização e Prevenção
Justificação- Durante a intervenção comunitária da
PROSAUDESC e
nas reuniões de parcerias na Freguesia foram
reflectidas o comportamentos dos jovens que se concentram
na Centro das Galinheira e outros arredores consumindo o
excessivo de álcool de outras substâncias.
Independentemente
do contexto actual, estes
comportamentos considerados de riscos proporciona situações
indesejáveis a nível pessoal familiar e comunitário. Assim
pretende-se minimizar esta problemática com acções de
sensibilização, junto dos públicos alvos. Por outro lado
consiste ainda a realização de rastreios de indicadores de
saúde associado aos serviços de informação e aconselhamento
sobre a prevenção de doenças e os direitos e deveres sobre
o acesso aos cuidados de saúde. A actividade será realizada
mensalmente
nos territórios do BIP ZIP
referenciados e
arredores.
Os recursos humanos a esta actividade contam: a
coordenadora
e a enfermeira que terão
a
responsabilidade
em todo planeamento e execução das
actividades. O orçamento detalhado será anexado à
candidatura.

Local: morada(s)

A actividade será desenvolvida nos bairros
do BIP ZIP,
com suporte da unidade móvel com horário compreendido entre
às 9h00 às 13h00

Local: entidade(s)

Junta de Freguesia local - Largo do Ministro,1 1750 - Santa
Clara - Lisboa; Associação PER 11 - Rua Raul Rego nº 18
Santa Clara - Lisboa - Associação Culturfaces - Rua Amélia
Rey Colaço nº lote 3- Santa Clara

Resultados esperados

Os resultados esperados desta intervenção prende-se com a o
nº de indivíduos sensibilizados; nº de indivíduos
prevenidos e nº
indivíduos mudados os comportamentos de
riscos. Espera-se
desta forma cumprir as metas
propostas e garantir melhores resultados com a
intervenção.

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

9570.00 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
PontualA activdades calendarização acima.
1250
3

Acompanhamento Clinico
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Descrição

Justificação de actividade - Os destinatários desta
actividade serão imigrantes/migrantes que tal como foi
abordados nos diagnósticos, são grupos que se vêm
confrontados com falta de documentos de identificação, o
que lhes
têm
impossibilitado o acesso ao SNS/Sistema
Nacional de Saúde e outros serviços públicos. Pretende-se
com esta actividade proporcionar acompanhamento clínico e
avaliação do estado de saúde para todos aqueles que não
estão portadores de um Seguro de Saúde e/ou enquadrados no
Sistema Nacional de Saúde.

Recursos humanos

Os recursos humanos afecto à actividade; coordenador/a,
técnica social que terão a responsabilidade de organizar
efectuar inscrições dos destinatários e a médica de clínica
geral. Os cálculos do
orçamento detalhado serão anexado à
candidatura.

Local: morada(s)

A actividade será desenvolvida na sede da PROSAUDESC na Rua
Arnaldo Assis Pacheco Lote 1 A - Loja A - Santa Clara com o
horário compreendido entre às 9.00h às 1300 horas

Local: entidade(s)

Junta de Freguesia local - Largo do Ministro,1 1750 - Santa
Clara - Lisboa
Associação PER 11 - Rua Raul Rego nº 18
- Santa Clara - Lisboa

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Espera-se acompanhar
70 utentes durante o projecto e que
a intervenção possa lhes garantir saúde,
bem estar e o
maior grau de satisfação.
7730.00 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
Pontual2x por mês
96
3

De voluntarios às Causas
A falta de conforto habitacional é um dos problemas de
muitos idosos, pois muitas casas além de falta de higiene
apresentam graves problemas de humidade, degradação
e
péssimo estado de conservação, o que lhes conduz á doenças
ou agravar o seu estado de saúde. Esta actividade consistem
em sensibilizar voluntariados para apoios á manutenção
neste dos idosos. Pretende-se de igual forma sensibilizar e
envolver entidades como a junta de Freguesia, Gebalis ou
outras empresas que possam facultar materiais para o
efeito. Aplica-se nesta actividade a estratégia de
proximidade e metodologia participativa.
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Recursos humanos

Local: morada(s)

Os recursos humanos a sua execução serão constituídos pela
coordenador/a pela equipa técnica, recursos
voluntários(parceiros e comunidade). Os cálculos do
orçamento serão anexados à candidatura.
A actividades será desenvolvida no espaço da PROSAUDESC
sita Alta de Lisboa na Rua Rêgo nº 12 - Santa Clara Lisboa

Local: entidade(s)

Junta de Freguesia local - Largo do Ministro,1 1750 - Santa
Clara - Lisboa
Associação PER 11 - Rua Raul Rego nº 18
- Santa Clara - Lisboa

Resultados esperados

Com esta intervenção espera -se primeiramente conseguir
mobilizar
outros parceiros para além
dos referentes na
candidatura; Espera-se conseguir sensibilizar e mobilizar o
maior nº de voluntários, incluindo os da
comunidade/destinatários e espera-se
particularmente
apoiar 10 cidadãos/cidadãs, por forma garantir maior
conforto habitacional e minimizar o estado de pobreza.

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

5130.00 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
PontualEm conformidade
10
1

Focus Grup Digitais
Os impactos da pandemia veio criar constrangimentos na vida
dos indivíduos, das familias, das comunidades e da
sociedade em geral. Prevê -se que
os resultados das
transformações
destes impactos poderão permanecer
por
longo tempo.
Hoje
e particularmente neste
contexto
atual, as novas tecnologias são instrumentos fundamentais .
Assim pretende-se com esta actividade conectar as várias
faixas etárias
(comunidades entre crianças, jovens e
adultos)
através desta estratégia e proporcionar a
interactividade entre todos. Esta interacção poderá ser
tertúlias temáticas e terapêuticos,
diagnósticos
participativos,eventos, amostras gastronómicas, workshops.
etc. Alem dos objectivos mencionados,
a actividade
proporcionará a aprendizagem, troca de conhecimentos,
estimulação cognitiva, convívio e adaptação a uma nova
realidade de
contactos entre pares. Aplica-se nesta
intervenção a metodologia participativa.
Os recursos humanos serão constituídos por:
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Coordenador/a,
equipa técnica e voluntários a contactar posteriormente. O
orçamento desta actividade está anexo à candidatura.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

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

A actividades será desenvolvida no espaço da PROSAUDESC
sita no Bairro P na Rua Rêgo nº 12 - Santa Clara - Lisboa
Junta de Freguesia local - Largo do Ministro,1 1750 - Santa
Clara - Lisboa
Associação PER 11 - Rua Raul Rego nº 18
- Santa Clara - Lisboa
Espera-se conseguir mobilizar o maior nº de participantes,
cumprir os objectivos propostos e que os resultados tenham
efeitos multiplicadores.
5800.00 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
Pontualmensalmente
50
1, 2, 3

Workhop de capacitação
Os conhecimentos
e aquisição de competências são
instrumentos
que fazem falta a qualquer cidadão para
construir o seu percurso de vida profissional ou colectiva
. Os destinatários residentes nos territórios do BIP ZIP
têm esta deficiência o que se torna imperativo colmatar.
Por isso pretende-se com esta actividade promover pequenos
módulos de acção de formação em conformidade com
as
necessidades e interesse dos destinatários. Será um
total de 4 workhops com duração de 120 minutos cada
sessão. O objectivo desta actividade é capacitar os
beneficiários e dotar instrumentos para inserção na vida
activa e profissional no contexto pós pandemico.
Os recursos afectos a esta actividade serão constituídos
por :
1 - coordenador/a a técnica social com
responsabilidade de planeamento e organização; 2 . 4
dinamizadores
para a execução das sessões. O orçamento
descriminado está anexo à candidatura.
A actividades será desenvolvida no espaço da PROSAUDESC
sita no Bairro P na Rua Rêgo nº 12 - Santa Clara - Lisboa
As Associações Culturfaces, Associação PER 11
disponibilizaram para apoiar na divulgação e encaminhamento
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dos beneficiários.
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

Com a dinamização das sessões de capacitação potenciarão de
igual forma as competências e mudanças de atitudes numa
lógica de proatividade.
Espera-se simultaneamente que, as
troca de saberes de aprendizagem, partilha de conhecimentos
que poderão reflectir como protagonistas
na
contribuição da dinamização e coesão social e serem
verdadeiros
agentes de mudança na melhoria da suas
qualidades de vida.
3439.00 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 8, Mês 9, Mês 10
PontualSerão realizadas 4 sessões
80
2

Apoio Psicológico
Justificação da actividade - Os problemas de saúde mental
constituem a principal causa de incapacidade, mobilidade e
o isolamento em Portugal. Alguns estudos já previam o
agravamento destes números, em especial nos grupos
vulneráveis.
Alguns grupos alvos referenciados
na
candidatura , são indivíduos
afectados
por vários
sociais, incluindo patologias graves de saúde. Por este
facto, muitas vezes se isolam o que traz outras
complicações como suicídio. Tendo em conta o contexto
actual da pandemia, esta problemática poderá agravar-se .
Pretende-se
junto a equipa técnica, criar um grupo de
voluntários que possam regularmente proceder o
acompanhamento dos destinatários, com visitas presenciais,
ou a distância
através de telefonemas, mensagens e outras
formas de afectividade no sentido de ultrapassar possíveis
obstáculos.- Pretende-se sobretudo prestar apoio
psicológico e
um acompanhamento personalizado por forma
prevenir os possíveis danos indesejáveis.
Os recursos humanos
afectos à atividade serão composto
por:
coordenador/a, técnica social, psicóloga e grupo de
voluntários a contactar.
O orçamento descriminado está
anexado a candidatura.
As actividades poderão ser desenvolvidas no espaço da
Associação sita na A actividades será desenvolvida no
espaço da PROSAUDESC sita na Alta de Lisboa, na Rua Rêgo nº
12 - Santa Clara - Lisboa, nos domicílios tanto dos
beneficiários como dos
outros recursos humanos.
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Local: entidade(s)

A actividades será desenvolvida no espaço da PROSAUDESC
sita na Alta de Lisboa, na Rua Rêgo nº 12 - Santa Clara Lisboa

Resultados esperados

Com esta intervenção
espera-se em
contribuir para
minimizar os impactos negativos da doença e proporcionar
melhor auto-estima aos destinatários; Garantir
uma
estratégia de proximidade e metodologia participativa;
Espera-se também sensibilizar e mobilizar o maior nº de
voluntários, cumprir a meta proposta e garantir o maior
grau de satisfação dos destinatarios.

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

5670.00 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
Pontualconformidade com o plano
50
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

4
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenar , executar e monotorizar toda a execução do
projecto
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

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
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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)

280

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

820

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

4
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

10

Nº de destinatários mulheres

150

Nº de destinatários desempregados

120

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

55

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

225

Nº de destinatários imigrantes

250
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

1

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

3

Nº de vídeos criados

3

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

Nº de novas organizações criadas
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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

(associações / empresas, outros)

0

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

16259.00 EUR

Encargos com pessoal externo

20880.00 EUR

Deslocações e estadias

200.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

1050.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

7132.00 EUR

Equipamentos

2270.00 EUR

Obras

2000.00 EUR

Total

49791 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

PROSAUDESC- Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e
Desenvolvimento Sócio Cultural
49791.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

PROSAUDESC

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

500.00 EUR

Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade

O financiamento solicitado será para para a execução e o
desenvolvimento de todas as actividades planeadas nesta
candidatura.
Associação PER 11
Financeiro
50.00 EUR
O valor a atribuir a esta candidatura pela a Associação
PER 11, destina-se a aquisição de materiais para a
dinamização de actividades.
Assocção Culturfaceis
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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

100.00 EUR

Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

O valor a atribuir a esta candidatura pela a Associação
Culturfaces, destina-se para aquisição de materiais para a
dinamização de actividades
Gebalis
Não financeiro
50.00 EUR
A Gebalis é uma das entidades que sempre apoiou a
PROSAUDESC. Embora parceira informal, ajunta-se a esta
candidatura com apoios não financeiros, revertidos no valor
de 50,00 euros
Junta de Freguesia de Santa Clara
Não financeiro
5.00 EUR
A Junta de Freguesia é parceira Formal desta candidatura e
compromete-se em colaborar conforme o documento em anexo,
cuja contribuição pode ser posteriormente revertido em
euros.

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

49791 EUR
705 EUR
50496 EUR
1656
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