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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais e
Raras

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

ANPAR - Associação Nacional de Pais e Amigos Rett

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Centro de Atividades de Tempos Livres
1. Casalinho da Ajuda
2. Dois de Maio
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
51. Cascalheira / Alvito Velho
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Este projeto surge da necessidade de criar um serviço
inovador (centro de ocupação/atividades de tempos livres)
para jovens portadores de deficiência mental e rara,
residentes nas zonas/bairros de intervenção prioritária,
onde prestamos os nossos serviços, que atingindo a idade
dos 16 anos, se encontrem numa situação de vulnerabilidade
social, não só pela sua condição de deficiência, mas também
pela ausência de respostas que integrem e ocupem de forma
funcional estas pessoas. Na maioria das vezes, estes jovens
acabam por ficar completamente dependentes dos seus
familiares ou institucionalizados em estruturas de apoio
desadequadas às suas necessidades. Do trabalho já
desenvolvido neste âmbito, na estrutura social, que
dispomos no Casalinho da Ajuda, vimos nesta candidatura uma
janela de oportunidade para responder a este problema com
que nos deparamos diariamente e que de uma forma geral
afeta a nossa sociedade. Esta situação agrava-se quando
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associada a fatores de carência económica, como a que
sentimos na zona onde atuamos (Casalinho da Ajuda e Bairro
2 de Maio), tornando-se por vezes difícil encontrar
soluções adequadas.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Adultos (população em idade ativa)jovens/adultos com
deficiência
Este projeto pretende criar um serviço, que responda às
necessidades dos jovens portadores de deficiências mentais
e raras, residentes no Casalinho da Ajuda e bairros
envolventes (Bairro 2 de Maio, Qta. Cabrinha/Qta.
Loureiro/Av. Ceuta Sul, Bairro Alvito Velho/Bairro
Cascalheira) que atingindo a idade dos 16 anos, não
encontram integração em estruturas socio-educacionais,
ficando muitas vezes completamente dependentes dos seus
familiares. Cada jovem terá um programa de intervenção
diário, em atividades individuais e de grupo, permitindo
uma frequência de até 8 horas diárias no centro, sempre com
o objetivo principal de promover uma maior autonomia,
desenvolver competências pessoais e sociais e ocupar os
seus tempos livres, libertando as famílias para as suas
ocupações diárias e laborais.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Proporcionar a participação de cerca de 15 jovens
portadores de deficiências mentais e raras num conjunto de
atividades de ocupação de tempos livres e de
desenvolvimento pessoal, com uma forte componente de
integração social e de melhoria das condições de vida
proporcionadas.
O projeto abrange 15 vagas de integração nos serviços do
CATL, sendo que em 10 das vagas, as mensalidades, ficarão
ao abrigo da candidatura BIP-ZIP (dando resposta ao público
mais carenciado dos bairros sociais já referidos) e as
restantes 5 em privado, para através das mensalidades
estabelecidas, cobrir em parte as restantes despesas afetas
ao projeto, principalmente em recursos humanos necessários
ao apoio dos jovens e dinamização das atividades descritas
no objetivo específico deste projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Adaptação do Espaço Físico e equipagem do mesmo. Definição
de critérios de admissão e gestão das vagas BIP-ZIP (vagas
para resposta nas zonas de intervenção prioritárias, alvo
desta candidatura) a preencher para o CATL.
Elementos da equipa de coordenação e gestão. Recurso da
área administrativa e auxiliar. Espaços inerentes ao centro
raríssimo, com adaptação das salas para acolhimento dos
jovens e desenvolvimento das atividades.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Esperamos no final desta fase de gestão organizativa
e
coordenação dos processos, ter reunidas as condições para
admitir os 10 jovens às vagas BIP-ZIP e às atividades nas
salas devidamente equipadas e estruturadas de acordo com as
necessidades de resposta.
11573.34 EUR
Mês 5
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 2

-

Descrição

Integração dos jovens nas vagas BIP-ZIP e desenvolvimento
das atividades de tempos livres, com caráter
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lúdico-terapêutico; atividades para aquisição de
competências pessoais e sociais, através de um programa de
intervenção concebido para dar resposta ao perfil dos
jovens, e potenciar as suas capacidades com vista a uma
possível integração, na estrutura social; atividades de
reabilitação física, cognitiva, sensorial e de comunicação.
Recursos humanos

Equipa técnica afeta ao projeto. Espaço disposto para o
desenvolvimento do projeto (3 salas de atividades e 1
ginásio, cozinha e casa de banho).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Esperamos no final desta fase, ter criada uma estrutura que
dê resposta aos objetivos inicialmente proposto, com uma
boa perspetiva de continuidade e mesmo de alargamento do nº
de vagas que permita uma resposta comunitária mais
abrangente.
23146.67 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

---------Constituição da equipa de projeto
Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

----------

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

----------

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

----------

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

----------

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

---------Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

----------

Nº de destinatários mulheres

----------

Nº de destinatários desempregados

----------

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

----------

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

----------

Nº de destinatários imigrantes

---------Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

----------

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

----------

Nº de intervenções no espaço público

----------

Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------

Nº de vídeos criados

----------

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

----------

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

----------

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
7

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal interno

10453.34 EUR

Encargos com pessoal externo

16600 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

1000 EUR
666.67 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3500 EUR

Equipamentos

2500 EUR

Obras
Total

0 EUR
34720 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais e
Raras
34720.01 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Raríssimas - Ass. Nacional de Deficiências Mentais e Raras
Financeiro
46241 EUR
O apoio financeiro de 57.12% do montante total do projeto
fica a cargo da Instituição, que procurará este apoio junto
dos seus mecenas e nos rendimentos obtidos, na componente
privada que dispõe, nos serviços prestados no centro
raríssimo. Convém ainda referir que em outras valências na
área da saúde/reabilitação, o centro apresenta até ao final
do presente ano, financiamento parcial por parte da
Direção-Geral da Saúde e como tal não foram incluídas o
total das despesas, principalmente ao nível dos encargos de
funcionamento, uma vez que estes já se encontram cobertos
por este apoio, que não afeta, esta valência/projeto que
candidatamos ao programa BIP-ZIP.

TOTAIS
Total das Actividades

34720 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

46241 EUR

Total do Projeto

80961 EUR

Total dos Destinatários

0
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