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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS-Portugal)

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Y Movimento ao Serviço da Vida

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Servir Mais
49. São José / Santa Marta (eixo)
50. Rua de São Paulo (eixo)
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Intervenção holística com vista à promoção da cidadania e
coesão social, apoiando os sem-abrigo nas zonas 49 e 50,
por forma, a capacita-los e reintegrá-los na sociedade.
Manter a intervenção holística com vista à promoção da
cidadania e coesão social, apoiando os sem-abrigo nas zonas
49 e 50, por forma, a capacita-los e reintegrá-los na
sociedade.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Através dos dados estatísticos trabalhados pela entidade
parceira – MSV, constatamos que nas áreas definidas como
zonas de intervenção, das 132 pessoas acompanhadas em 2010
pelo Projeto Sentidos, 31 são imigrantes, ou seja 23% da
população em condições de sem abrigo. De salientar que nos
7 anos de funcionamento do Projeto Sentidos a média de
imigrantes em situação de sem abrigo tem-se mantido nos23%.
Estes vão ao encontro dos relatórios realizados pelo GIPSSA
nos últimos 2 anos, nos quais se apresentam os dados de
monotorização dos contactos com pessoas sem abrigo em
Lisboa, em que cerca de 30% dessa população é
estrangeira.Trata-se de um número significativo quando
contraposto ao total de 2356 contabilizados. Dos 23% há
ainda a referir que 61% são oriundos dos PALOP. Também o
GIPSSA determinou que
quanto às zonas de origem dos
estrangeiros são de destacar proveniências dos PALOP da
Europa do Leste e da América do Sul (brasil). Ao nível da
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caracterização dos imigrantes acompanhados, as dificuldades
prendem-se sobretudo com a permanência irregular em
território nacional (55%) com a indocumentação (38%9 e com
o desemprego (93%). Igualmente tendo como base o
diagnóstico feito pela entidade parceira são os eixos 49
(São José/Santa Marta=) e 50 (Rua de São Paulo) onde incide
uma grande população de imigrantes em condições de
sem-abrigo. Assim, propomos intervir nestes dois eixos de
forma a complementar uma melhor intervenção à população em
condições de sem-abrigo.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Jovens
Intervenção holística com vista à promoção da cidadania e
coesão social, apoiando os sem-abrigo nas zonas 49 e 50,
por forma, a capacita-los e reintegrá-los na sociedade

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

A integração sócio-profissional, a formação e educação e a
promoção da saúde de forma preventiva e interventiva. Para
a consecução dos objectivos propostos, para além do apoio
da entidade parceira, pretende-se articular com organismos
locais, sobretudo juntas de freguesia
Manter a integração sócio-profissional, a formação e
educação e a promoção da saúde de forma preventiva e
interventiva. Para a consecução dos objectivos propostos,
para além do apoio da entidade parceira, pretende-se
articular com organismos locais, sobretudo juntas de
freguesia

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-
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Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Integração Sócio-Profissional
- Atendimento psicossocial;
Contactos com entidades empregadoras;
- Encaminhamentos para aa
Instituições adequadas á necessidade;
específica de cada sem abrigo
- Acompanhamento a Serviços;
- Intervenção de rua;

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição
Recursos humanos

Dois técnicos da JRS; Sede da JRS; Carrinha JRS; Sede MSV
Sede JRS; Sede MSV
Espaço Público e Sedes das entidades do Consórcio
Apoiar a população a sair da condição de sem-abrigo através
do auxílio no estabelecimento de projetos de vida por forma
a harmonizar as zonas afectas ao projeto, evitando
eventuais conflitos que possam advir da comunidade.
7500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
30
1

Formação / Educação
- Formação Sócio-Legal à equipa técnica de parceiros (MSV);
Formadores e Técnicos do MSV

Local: morada(s)

Sedes das entidades do consórcio

Local: entidade(s)

Sedes das entidades do consórcio
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

ter técnicos formados para apoiar a população a sair da
condição de sem-abrigo através do auxílio no
estabelecimento de projetos de vida por forma a harmonizar
as zonas afectas ao projeto, evitando eventuais conflitos
que possam advir da comunidade.
7500 EUR
Mês 5, Mês 6
Mensal

Nº de destinatários

5

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Promoção da Saúde
Promoção da Saúde (Preventiva e interventiva):
- Acções de
promoção da saúde e higiene junto da população sem abrigo;
- Apoio da aquisição de medicamentos/exames de diagnóstico;
- Acompanhamento dos utentes do projecto aos serviços de
saúde.
Técnicos das entidades do consórcio formados no projeto

Local: morada(s)

Sede das Instituições e Espaço Público onde se encontram os
Sem-Abrigo

Local: entidade(s)

Sede das Instituições e Espaço Público onde se encontram os
Sem-Abrigo

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

Apoio à saúde das pessoas que se encontram em situação de
Sem-Abrigo
10000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Semanal
30
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador
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
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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

19700 EUR

Encargos com pessoal externo

1000 EUR

Deslocações e estadias

480 EUR

Encargos com informação e publicidade

250 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3570 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR

Total

25000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS-Portugal)
25000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Serviço Jesuita aos Refugiados
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
1 EUR
Apoio ao projeto

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

25000 EUR
1 EUR
25001 EUR
65
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