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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Rute- Associação de Solidariedade Social

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Benfica

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Casa do Bom Pastor
11. Bom Pastor / Issan Sartawi
Síntese do Projecto

Fase de execução

Aumentar a participação dos residentes nas actividades que
promovem um ambiente saudável e a conservação dos espaços;
Diminuir o défice de competências pessoais e sociais de
comunicação e de gestão de conflitos entre os residentes do
Bairro; Aumentar as competências de vida e de supervisão
parental nos residentes do Bairro; Fortalecer o sentimento
de pertença e de identidade dos residentes no Bairro à
comunidade Local.

Fase de sustentabilidade

Continuar a participação dos residentes nas actividades que
promovem um ambiente saudável e a conservação dos espaços;
Diminuir o défice de competências pessoais e sociais de
comunicação e de gestão de conflitos entre os residentes do
Bairro; Aumentar as competências de vida e de supervisão
parental nos residentes do Bairro; Fortalecer o sentimento
de pertença e de identidade dos residentes no Bairro à
comunidade Local.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O Projeto decorre da necessidade sentida pela CS Freguesia
de Benfica de intervir no Bairro do Bom Pastor. O único
equipamento existente no Bairro era o teatro Oficina de
Marionetas (TOIM), que tem desenvolvido actividades muito
pontuais. Este bairro é habitado por 284 indivíduos,
distribuídos por 88 agregados familiares em grande
vulnerabilidade socioeconómica, que vivem em situação de
exclusão social, havendo 17 agregados de etnia africana e
16 agregados de etnia cigana. Existem 33 pessoas
analfabetas e 65 apenas com o 1º ciclo. As famílias de
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etnia cigana, caracterizam-se pela difícil inserção na rede
de vizinhança com presença de conflitos, défice de
competências ao nível da responsabilização cívica,
ambiental e de vivência em comunidade. Neste sentido, no
âmbito da CSF Benfica com a SCML, Gebalis, O companheiro,
ES de Comunicação, JF de Benfica e CIVEC, criaram o projeto
de intervenção de proximidade, para a dinamização
comunitária através do atendimento psicossocial à
população, da realização de eventos que promovam o diálogo
intercultural, a reparação/manutenção das infra-estruturas
e dos espaços envolventes, e o desenvolvimento do
sentimento de pertença. Deste modo, o presente projecto,
trabalha com todos os elementos do Agregado Familiar,
promovendo acções distintas/conjuntas para as
crianças/jovens e para os pais/cuidadores, valorizando cada
indivíduo. Pretende-se capacitar os utentes do projecto ao
nível do seu Empreendedorismo através da participação
activa.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Grupos vulneráveis
Aumentar a participação dos residentes nas actividades que
promovem um ambiente saudável e a conservação dos espaços;
Diminuir o défice de competências pessoais e sociais de
comunicação e de gestão de conflitos entre os residentes do
Bairro; Aumentar as competências de vida e de supervisão
parental nos residentes do Bairro; Fortalecer o sentimento
de pertença e de identidade dos residentes no Bairro à
comunidade Local.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Aumentar a participação dos residentes nas actividades que
promovem um ambiente saudável e a conservação dos espaços;
Diminuir o défice de competências pessoais e sociais de
comunicação e de gestão de conflitos entre os residentes do
Bairro; Aumentar as competências de vida e de supervisão
parental nos residentes do Bairro; Fortalecer o sentimento
de pertença e de identidade dos residentes no Bairro à
comunidade Local.

Sustentabilidade

Continuar a participação dos residentes nas actividades que
promovem um ambiente saudável e a conservação dos espaços;
Diminuir o défice de competências pessoais e sociais de
comunicação e de gestão de conflitos entre os residentes do
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Bairro; Aumentar as competências de vida e de supervisão
parental nos residentes do Bairro; Fortalecer o sentimento
de pertença e de identidade dos residentes no Bairro à
comunidade Local.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

Eventos em Espaço público
Limpeza dos espaços envolventes, reparação de calçada e
pintura de muros; A festa multicultural do Bairro, com
mostra de música, dança e gastronomia tìpìca, Festa de
Natal com apresentação de grupo de dança e teatro.
Equipa multidisciplinar e residentes
Duas lojas na Issan Sartawi
Entidades do Consórcio e da Comissão Social de Freguesia
Identificação dos espaços; limpeza trimestral; remoção de
grafitis e reparação de muros
5339 EUR
Mês 2, Mês 5, Mês 8
Mensal
20
1

Escola de Pais
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Descrição
Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
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

Actividade 4
Descrição

Curso de Alfabetização; Formação parental mensal;
monitorização familiar semanal (visita domiciliaria).
Equipa multidisciplinar
Duas lojas na Issan Sartawi
Entidades do Consórcio e da Comissão Social de Freguesia
Formação parental e apoio familiar
5000 EUR
Mês 1, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
20
1

Gabinete Clínico
Gabinete Clínico e de enfermagem: Consulta
médica/enfermagem semanal; Acções de formação
(sensibilização/prevenção) sobre saúde mental e física
bimensal; Atendimento social semanal;
Psicologia
Equipa multidisciplinar
Duas lojas na Issan Sartawi
Entidades do Consórcio e da Comissão Social de Freguesia
Fazer a História Clínica de saúde de umas 20 famílias;
Acompanhamento psicológico a situações de crise de umas 25
pessoas
19000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
45
1

Clube do Bairro
Programa de promoção de competências pessoais e sociais
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semanal (Responsabilização Cívica e Ambiental); (2)
Ateliers artísticos de reciclagem, pintura, dança, teatro e
música em colaboração com o TOIM
Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Equipa multidisciplinar
Duas lojas na Issan Sartawi
Entidades do Consórcio e da Comissão Social de Freguesia
Participação e apreensão de novos comportamentos sociais a
partir da arte
5000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
30
1

Tutoria de Bairro
Sistema de tutoria de Bairro: acção de formação a 8
elementos, dos quais serão seleccionados 3, para serem os
tutores do bairro em actividades de zelo pelos espaços
envolventes e gestão de conflitos.
Equipa multidisciplinar
Duas lojas na Issan Sartawi
Entidades do Consórcio e da Comissão Social de Freguesia
Sentido de pertença ao bairro promovido pelos tutores
locais
5000 EUR
Mês 2, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal

Nº de destinatários

8

Objectivos especificos para que
concorre

1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

6
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

25639 EUR

Encargos com pessoal externo

3200 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

0 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2500 EUR

Equipamentos

1500 EUR

Obras

6500 EUR

Total

39339 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Rute- Associação de Solidariedade Social
39339 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Junta de Freguesia de Benfica
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
5000 EUR
Apoio ao projeto

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

39339 EUR
5000 EUR
44339 EUR
123

10

