Programa BIP/ZIP 2011
FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 075
Emprego Mais

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE REINSERÇÃO E APOIO SOCIAL

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Marvila

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Emprego Mais
30. Condado
Síntese do Projecto

Fase de execução

Capacitar, em termos práticos e comportamentais o
individuo;
Integração num Projecto individual e
personalizado; Beneficiar e incentivar o acesso aos
recursos postos à disposição do utente em geral, fazendo
mediação entre o empregador e o candidato à vaga em
questão; Potenciar acções específicas que dêem resposta aos
problemas do indivíduo; Promoção de uma cultura de
empowerment; Reconhecer as suas capacidades e limites e, em
função destes, as suas próprias escolhas.

Fase de sustentabilidade

Capacitar, em termos práticos e comportamentais o
individuo;
Integração num Projecto individual e
personalizado; Beneficiar e incentivar o acesso aos
recursos postos à disposição do utente em geral, fazendo
mediação entre o empregador e o candidato à vaga em
questão; Potenciar acções específicas que dêem resposta aos
problemas do indivíduo; Promoção de uma cultura de
empowerment; Reconhecer as suas capacidades e limites e, em
função destes, as suas próprias escolhas.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O Projecto Emprego Mais nasce da constatação das enormes
dificuldades sentidas na população do Bairro do Condado e
Alfinetes, no acesso ao mercado do trabalho, que agravam os
factores de desfavorecimento e exclusão social.
Segundo o
diagnóstico Social complementar de 2008, Marvila é a
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freguesia, que registava o número mais elevado de
beneficiários (3 190), e é a única cujo número de famílias
abrangidas ultrapassava as 1 100.
Emprego Mais centra-se,
assim, numa intervenção participada dos próprios
indivíduos, que têm um importante papel na construção e
condução do seu próprio projecto profissional, pela
valorização e com os requisitos e necessidades das
empresas. Este processo de incentivo à autodeterminação,
através de um processo de job matching, materializa-se em
estratégias de formação em posto de trabalho, num trabalho
de parceria com o meio empresarial.
Este projecto é impar
na sua concepção e na sua prática dado ser único na
freguesia de Marvila, proporcionando um trabalho em Rede
com outras Entidades, mesmo que não sejam parceiras
formais.
Emprego Mais através dos seus Técnicos assume-se
como Mediados entre o Candidato e Empregador beneficiando
em termos de qualidade e de personalização todos os meios
envolvidos.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover Competências e Empreendedorismo
Grupos vulneráveis
Capacitar, em termos práticos e comportamentais o
individuo;
Integração num Projecto individual e
personalizado; Beneficiar e incentivar o acesso aos
recursos postos à disposição do utente em geral, fazendo
mediação entre o empregador e o candidato à vaga em
questão; Potenciar acções específicas que dêem resposta aos
problemas do indivíduo; Promoção de uma cultura de
empowerment; Reconhecer as suas capacidades e limites e, em
função destes, as suas próprias escolhas.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Capacitar, em termos práticos e comportamentais o
individuo;
Integração num Projecto individual e
personalizado; Beneficiar e incentivar o acesso aos
recursos postos à disposição do utente em geral, fazendo
mediação entre o empregador e o candidato à vaga em
questão; Potenciar acções específicas que dêem resposta aos
problemas do indivíduo; Promoção de uma cultura de
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empowerment; Reconhecer as suas capacidades e limites e, em
função destes, as suas próprias escolhas.
Sustentabilidade

Capacitar, em termos práticos e comportamentais o
individuo;
Integração num Projecto individual e
personalizado; Beneficiar e incentivar o acesso aos
recursos postos à disposição do utente em geral, fazendo
mediação entre o empregador e o candidato à vaga em
questão; Potenciar acções específicas que dêem resposta aos
problemas do indivíduo; Promoção de uma cultura de
empowerment; Reconhecer as suas capacidades e limites e, em
função destes, as suas próprias escolhas.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1

Formação de Técnicos

Descrição

Formação de Técnicos

Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Locais das entidades do consórcio

Local: entidade(s)

Locais das entidades do consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma

Redução das desigualdades sociais;
Aumento da qualidade de
Vida;
Sucesso na empregabilidade;
Diminuição do uso dos
apoios sociais
5000 EUR
Mês 1, Mês 2
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição
Recursos humanos

Mensal
10
1

Gabinete Emprego Mais
Abertura do Gabinete “Emprego Mais” e da sua publicidade
junto do bairro e entidades informais.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Espaços das Entidades do Consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das Entidades do Consórcio

Resultados esperados

Redução das desigualdades sociais;
Aumento da qualidade de
Vida;
Sucesso na empregabilidade;
Diminuição do uso dos
apoios sociais

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

5000 EUR
Mês 2, Mês 3
Semanal
50
1

Acompanhamento personalizado
Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de
(re)inserção profissional. Estruturação de planos de
inserção.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Espaços das Entidades do Consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das Entidades do Consórcio

Resultados esperados

Redução das desigualdades sociais;
Aumento da qualidade de
Vida;
Sucesso na empregabilidade;
Diminuição do uso dos
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apoios sociais
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

39000 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
50
1

Actividade 4

Avaliação e Monitorização

Descrição

Avaliação e Monitorização

Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Espaços das Entidades do Consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das Entidades do Consórcio

Resultados esperados

Redução das desigualdades sociais;
Aumento da qualidade de
Vida;
Sucesso na empregabilidade;
Diminuição do uso dos
apoios sociais

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

1000 EUR
Mês 4, Mês 6, Mês 8
Mensal
10
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto
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Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora
0

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

0

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

0

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

0

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

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0
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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

10400 EUR

Encargos com pessoal externo

26400 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

2000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

4200 EUR

Equipamentos

7000 EUR

Obras
Total

0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE REINSERÇÃO E APOIO SOCIAL
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Associação Cristã de reinserção e Apoio Social
Não financeiro
1 EUR
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Descrição

Apoio ao projeto

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

50000 EUR
1 EUR
50001 EUR
120
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