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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Fábrica da Igreja Paroquial de São Maximiliano Kolbe do
Vale de Chelas

Designação

Junta de Freguesia de Marvila

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

SPOT- SANTA CLARA + por 27. Lóios
29. Flamenga
31. Armador
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Arranque da remodelação do espaço em Novembro, abertura do
espaço à comunidade em Dezembro e termino do projeto em
Outubro/2021
Tendo como exemplo a loja social na comunidade de São
Maximiliano,sabemos que este novo modelo de ajuda, mais
justo,digno e igualitário levou a comunidade a acreditar
que todos somos responsáveis em ajudar e que juntos somos
mais fortes e chegamos mais longe.Partindo desta premissa,e
já tendo como parceiros entidades que vão divulgar e
envolver não só novos parceiros, mas indivíduos da
sociedade civil,que querem apoiar,pois acreditam neste novo
modelo de ajuda.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

A pandemia Covid-19, veio agravar a já delicada situação de
agregados familiares, acentuando o contexto de pobreza em
que já viviam e que devido ao desemprego, doença ou emprego
precário se encontravam em situação de exclusão. e levou à
precariedade outros que se viram confrontados com a perda
de rendimento devido às novas medidas encontradas como
resposta, tais como layoff, ou mesmo a não renovação do
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contrato de trabalho, sendo mais uns que vão engrossar a já
longa lista de desempregados do IEFP. É urgente apoiar
estes agregados para prevenir novas problemáticas
que
possam surgir. Uma das necessidades primárias passa pelo
apoio alimentar, sendo este apoio essencial à
sobrevivência, mas também preventivo em outras
situações,que possam dai advir como o agravamento de
problemas de doença, que podem apresentar francas
melhorias, quando os nutrientes de uma alimentação são
assegurados.Também em paralelo o estado de bem estar fisco,
leva a um bom estado emocional, ajudando não só ao
próprio,mas a todos que com este convivem. Assegurar esta
ajuda não é de todo o garante dos problemas dos agregados,
mas permite-lhes canalizar o pouco
rendimento disponível
que têm, para outras necessidades.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Família
Conscientes de que é preciso apoiar as famílias, por forma
a minimizar a sua fragilidade, gostaríamos de o poder
realizar em condições onde a integridade, dignidade e
individualidade de cada beneficiário ou agregado fosse
respeitada.Tendo como exemplo o projeto "SPOT mais por
menos", no bairro do Condado, e a avaliação muito positiva
por parte dos beneficiários que semanalmente utilizam o
espaço, acreditamos ser esta a resposta essencial na
comunidade de Santa Clara, que apoia com cabazes
alimentares,moradores do bairro do Armador, Loios e
Flamenga.Os agregados a recorrerem a este apoio alimentar
triplicaram, nos últimos 3 meses, incluindo os mesmos,
jovens em inicio de vida, idosos, famílias monoparentais,
famílias alargadas e se existem as que já dependiam de
apoios sociais, agora existem muitas que nunca tiveram que
recorrer a ajudas e hoje muito devido à pandemia Covid-19,
se vem confrontadas a ter de o
fazer para assegurar a sua
subsistência . O apoio alimentar permite-lhes canalizar a
pouca verba
que ainda vão tendo para outras necessidades.
Oferecer às pessoas um espaço limpo, organizado, onde
possam selecionar os produtos e bens que necessitam de
forma justa e digna é o mínimo que sentimos,ser nossa
obrigação fazer.Sabemos que a sociedade civil se tem
organizado em prole da ajuda ao próximo, que por vezes está
junto de nós, o governo encontrou respostas para minimizar
os efeitos nefastos, no entanto a grave crise está para
chegar e acreditamos que este novo espaço, vai não só
disponibilizar bens, como disponibilidade técnicos e
pessoas de boa vontade, numa atitude de escuta e de palavra
amiga e conselheira tão prioritária nos dias que todos
estamos a viver.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Limpar e reestruturar as salas disponibilizadas na igreja
de Santa Clara no Bairro da Flamenga.As salas necessitam de
ser limpas e as paredes após algum reboco devem ser
pintadas.Depois devem-se fazer prateleiras idênticas às de
um pequeno comércio, para ai se colocarem os artigos que
serão
disponibilizados à comunidade e por ultimo um
pequeno balcão onde o beneficiário quando seleciona os
produtos
deve passar para ser feita a contabilidade dos
produtos que leva, mesmo que esta seja simbólica.

Sustentabilidade

Após as obras de remodelação e limpeza o espaço fica
finalizado, para iniciar a dar a resposta à qual aqui se
propõe. A manutenção do espaço em termos de limpeza e
organização será mantida, quer por voluntários da Paróquia,
quer pelos colaboradores afetos ao projeto ou mesmo alguns
dos parceiros que já se disponibilizaram, para manterem o
espaço limpo e acolhedor.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Elaboração de documentos essenciais a uma boa organização
do espaço. Regulamento interno onde se encontrem bem
definidos os critérios de quem pode usufruir deste apoio,
quais os direitos e deveres de cada uma das partes
envolvidas,neste caso os beneficiários e a instituição, não
esquecendo o importante papel dos parceiros. Definir os
horários e dias de funcionamento, tendo a atenção em
abranger todos de igual forma, pois existem beneficiários
que felizmente ainda mantêm o seu posto de trabalho, ainda
que precário, não significando que por este motivo não
possam precisar de apoio. Definir as dotações a atribuir a
cada agregado e quais os critérios utilizados, para criar
uma uniformidade.

Sustentabilidade

Os documentos agora criados e que irão ter por base os já
utilizados na loja SPOT, na comunidade de São Maximiliano,
após realizados e informatizados, permanecerão como suporte
na continuidade deste projeto. A informatização de todos os
elementos necessários, permite um acesso mais fidedigno e
rápido e consequentemente uma avaliação mais rápida. O
regulamento interno ajuda a que ambas as partas entendam
qual os seus direitos e deveres, pontos fundamentais para
uma que a relação que se vai estabelecer e pretendemos
manter, possa ser serena e de fácil entendimento.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

"O drama que estamos a passar,leva-nos a levar a sério,o
que é realmente sério,a não nos perdermos em coisas
triviais,a redescobrir que a vida é inútil,se não for
servida, porque a vida é medida no Amor" Papa Francisco.
Esta mensagem impele-nos a agir e a cada vez mais pensar
aonde podemos ser úteis.
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Envolver os diferentes grupos
paroquiais, nas várias necessidades do projeto. Cada vez
mais a solidariedade deve ser vista como um ato nobre que
pode provocar uma mudança.Incentivar ao trabalho voluntário
é o que nos deve mover,só assim podemos caminhar no sentido
de uma cidadania mais justa e plena, proporcionando a quem
a pratica um crescimento enquanto pessoa. Assim pretendemos
que toda a organização do espaço,seja assumida por estes
grupos quer seja a divisão dos produtos,
alimentares,vestuário, limpeza e outros, quer seja a de
elaborar de escalas de limpeza, por forma a garantir a
segurança de todos, a própria realização de campanhas de
angariação de fundos destinados a suprimir as faltas, que
possam existir.
Mensalmente a coordenadora reúne com os
responsáveis dos grupos para avaliar,corrigir e definir o
trabalho realizado e melhorar sempre que possível.
Sustentabilidade

"Não podemos só pensar,no que nos faz falta,mas no bem que
podemos fazer" Papa Francisco.
O pensamento sempre presente
para nos mantermos motivados e empenhados a dar
continuidade ao sonho,que nos leva a este projeto,mas que
será no futuro uma das respostas presentes na comunidade.
Pretendemos realizar encontros de partilha com a presença
de um frei, a força da palavra de Deus é importante para
reforçar o espírito dos diferentes grupos.Garantimos a
continuidade da resposta pela união de todos em prole desta
causa.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Requalificar e transformar
Adaptar a sala de catequese cedida pela Igreja de Santa
Clara, para o projeto. Será necessário dividir a sala, para
permitir dois espaços distintos, um de espaço loja outro de
armazém. Ambos necessitam de melhoramentos ao nível da
parede e pinturas. Deverá ser construído um balcão,idêntico
ao de um pequeno comércio, assim como um pequeno gabinete
onde sempre que se justifique,possa ser realizado um
atendimento. Será criado um gabinete atendimento
informatizado.

Recursos humanos

Empresa de profissionais contratados para as obras.Toda a
limpeza e organização do espaço será realizada por
voluntários dos grupos Paroquiais, tais como os
peregrinos,escuteiros,catequistas, jovens e os próprios
colaboradores do Centro após horário de trabalho.
Coordenadora do Projeto. Serv Administr e Aux serv gerais

Local: morada(s)

Avenida Avelino Teixeira da Mota, Igreja de Santa. Bairro
da Flamenga
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Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

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

Valor

Paróquia de São Maximiliano Kolbe
Espaço acolhedor onde são disponibilizados bens essenciais
às famílias em situação de vulnerabilidade social. O espaço
terá ainda condições para ações de formação, destinada a
pequenos grupos.
10999.00 EUR
Mês 1
Pontual
460
1

Formar Aprender e Criar
A formação e sensibilização num primeiro momento será dada
a partir da própria necessidade de utilização do espaço,
cumprir com as regras que lhe são referidas ou com o que
lhes é solicitado, quer seja documentação quer pelas regras
de utilização do espaço, é já um momento formativo. Uma das
lacunas é muitas vezes a gestão financeira, pretendemos
realizar encontros formativos, onde os próprios são agentes
participativos e de mudança, para promover esta mudança é
importante que as famílias compreendam a situação em que se
encontram e queiram alterá-la , quer seja pela partilha de
ideias ou da orientação do formador,onde a premissa é,
juntos vamos encontrar estratégias de mudança. Criar e ser
criativo é o que pretendemos alcançar, utilizando alimentos
disponíveis no espaço com objetivo de rentabilizar mas
também o de criar novas receitas, utilizando o conhecimento
dos beneficiários, a sua cultura e criando novos momentos
de partilha.
Técnicos , parceiros e beneficiários
Avenida Avelino Teixeira da Mota- Igreja Santa Clara Marvila
Paróquia de São Maximiliano Kolbe
Realização de sessões formativas,sempre com a participação
ativa dos beneficiários, numa ótica de ensinar e aprender,
valorizando o conhecimento de cada um dos implicados.Esta
partilha de conhecimento,motiva os beneficiários,a
participar nestas ações,pois sentem que são valorizados.
Aquisição de novas competências,que os vão ajudar no seu
dia a dia.
13602.00 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Semanal
460
3

Testemunhas da Bondade
A cultura da solidariedade e da gratuitidade qualifica o
voluntariado e contribui para a construção de uma sociedade
mais fraterna e igualitária, cujo o centro é a pessoa
humana. Neste pressuposto,assenta a necessidade de se
realizarem campanhas de angariação de bens, alimentares, de
vestuário, calçado entre outros produtos que se considerem
essenciais.
Apesar da enorme e válida ajuda dada pelos
parceiros, que sabemos irá acontecer, serão insuficientes,
perante o flagelo que esta pandemia Covid-19 provocou,
deixando muitas famílias em risco. É necessário
sensibilizar as pessoas, para a enorme diferença que algo
que não nos faz falta, ou podemos disponibilizar, pode
provocar na vida de alguém tão próximo de nos. Dar é
neste caso, receber
Parceiros,técnicos, beneficiários, voluntários, amigos que
se poderão juntar a esta causa.
Salão da Igreja de Santa Clara
Paróquia São Maximiliano Kolbe e o Centro Kolbe
Conseguir manter a loja social Spot Santa Clara + por -,
com os bens necessários a apoiar todos os agregados que
precisem deste apoio.Pessoas envolvidas que acreditam que o
simples gesto de "Dar", pode transformar a vida de alguém.
Permitir que entre os diferentes envolvidos, se possam
criar laços de uma relação de entre-ajuda. Criação de um
grupo de voluntários coeso.
4002.00 EUR
Mês 3, Mês 6, Mês 10
Mensal
80
2, 3
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Actividade 4
Descrição

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Famílias atuantes
Apoiar os agregados é o principal foco,mas promover mudança
e empoderar é o que pretendemos a partir das várias
iniciativas que pretendemos realizar no próprio espaço.
Consciencializar os beneficiários que o espaço a criar é
deles, são responsáveis por colaborar com o mesmo nas
várias necessidades ou na manutenção do mesmo.Esta atitude
de mudança é o caminho para a promoção e integração destes
beneficiários na comunidade e sociedade civil.
Técnicos,parceiros, grupos juvenis da paróquia,amigos e os
beneficiários
Loja Spot Santa Clara
Paroquia São Maximiliano Kolbe
Um espaço limpo, bem organizado e atrativo. Os
beneficiários com a colaboração dos diferentes grupos, vão
sendo integrados em tarefas de organização do espaço, tais
como etiquetagem e divisão de roupa, consoante as estações
do ano, organização de calçado e limpeza do mesmo.
Arrumação das matérias primas consoante datas de validade.
Estas actividade vão permitir a entre ajuda entre os vários
interveniente, permitindo desmistificar ideias pré
concebidas, negativas para o beneficiário. Pretende-se dar
cor e vida ao espaço.
4529.00 EUR
Mês 3, Mês 5, Mês 8, Mês 11
Mensal
300
2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

5
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora
240
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica Administrativa
240

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Tecnico a contratar
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Aux serv Gerais
240

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Parceiros - PARÓQUIA
300

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Parceiros - CERCI
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função

Parceiros - GEBALIS
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Horas realizadas para o projeto

80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Parceiros - JFM
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Grupo da comunicação do CentroKolbe
60

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Tec Sup Serv Social
500

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%)

0

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

1

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

400

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

0

400
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

5

Nº de destinatários mulheres

148

Nº de destinatários desempregados

150

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

131

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

45

Nº de destinatários imigrantes

0
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

0

Nº de vídeos criados

0

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

0

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

6299.00 EUR
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Encargos com pessoal externo

10643.00 EUR

Deslocações e estadias

540.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

150.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

6100.00 EUR

Equipamentos

1900.00 EUR

Obras

7500.00 EUR

Total

33132 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe
33132.00 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

Paróquia São Maximiliano Kolbe
Não financeiro
2500.00 EUR
- Cedência do espaço
- Divulgação e incentivo ao
voluntariado aos vários grupos da Paróquia
- acompanhamento
espiritual
- formação
- campanhas de angariação de bens
encaminhamento de situações
Junta Freguesia Marvila
Não financeiro
500.00 EUR
- encaminhamento de situações
- divulgação do projeto as
entidades e comercio local com vista à sustentabilidade
apoio na aquisição de bens em falta através do comercio
local
- cedencia de transporte para recolha de bens
Cerci
Não financeiro
300.00 EUR
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Descrição

- Sinalização de agregados que reúnam critérios para
receberem apoio,
- Apoio na divulgação
- Apoio na formação
- Angariação de bens alimentares

Entidade

Cantinhodosdez

Tipo de apoio

Não financeiro

Valor
Descrição

Entidade

1200.00 EUR
- Divulgação do projeto para apadrinhamento
- Doação de
bens alimentares com datas de validade a terminar dentro de
1 semana
- apoio na formação
Gebalis

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

250.00 EUR

Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

- divulgação no bairro do Armador
- encaminhamento de
situações
Centro Kolbe
Não financeiro
3500.00 EUR
Apoio serviço scocial
Ajuda na divulgação e campanhas
através do grupo da comunicação
cedencia de produtos de
desinfecção e higiene
Voluntariado com a equipa da
Instituição
Sempre que necessário apoio da equipa do Centro

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

33132 EUR
8250 EUR
41382 EUR
1300

14

