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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Fábrica da Igreja Nossa Senhora de Fátima

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Instituto de Solidariedade, de Ação e Desenvolvimento
Social - Associação

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Oficinas do "SABER"
35. Rego (Bairro de Santos e PER)
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Tendo por base dados da própria Paróquia, dados cedidos
pela Junta de Freguesia, PSP, Relatório da Consulta Pública
sobre a Carta dos BIP/ZIP e dados recolhidos pelo CeFIPsi a
partir da experiência no terreno com o Projeto
“CAPACITAR”(Bip/ZIP 2013) constatou-se que o insucesso
escolar, desocupação dos jovens (14-24 anos) em risco de
absentismo escolar, desemprego, perceção de insegurança por
parte da população, elevado isolamento social da população
idosa, degradação das habitações e desemprego são das
problemáticas mais evidentes.No CAPACITAR houve
oportunidade de intervir em algumas destas áreas, para as
quais ainda não existem outras respostas. As respostas no
terreno são muito escassas, não existindo atividades
especializadas. Com as parcerias informais estabelecidas na
anterior candidatura (PSP, Projeto KM2, Associação Limiar e
Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna), consegue-se
agora reunir um conjunto de respostas complementares que
poderão ser uteis à implementação do atual projeto. Foram
também identificadas as rivalidades existentes no bairro o
que se traduz num ambiente conflituoso na comunidade.
Definiu-se então o trabalho com adolescentes e jovens
adultos no eixo da capacitação, profissionalização e
empreendedorismo, no eixo das práticas parentais e no eixo
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da capacitação da própria comunidade e sua inter-relação.
Nesta nova candidatura o local será privilegiado, no
Complexo Desportivo cedido pela Junta, parceiro informal,
no centro do Bairro.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover Competências e Empreendedorismo
Grupos vulneráveis
Sendo o absentismo escolar, desemprego jovem e sentimento
de insegurança no bairro das maiores problemáticas
identificadas, definiu-se como objetivo a promoção de
competências profissionalizantes e empreendedoras em áreas
técnicas, artísticas e desportivas que permitam a
diminuição dos comportamentos de risco associados à
adolescência e inicio da idade adulta e uma maior
integração escolar e profissional bem como uma maior coesão
da comunidade. Para cumprir estes objetivos pensou-se
integrar as “Oficinas do Saber” num Espaço Jovem no Centro
do Bairro do Rego. O conceito de Oficina incute a promoção
da competência, o saber estar, saber ser e saber fazer
proporcionando experiências profissionalizantes em áreas
como informática, desporto, artes plásticas, fotografia,
reprografia, que trabalhadas de uma forma motivante irão
ajudar os jovens (12-24 anos) nas suas orientações
vocacionais, na sua motivação escolar, encaminhamento para
uma opção de ensino profissionalizante ou uma primeira
experiência laboral, permitindo em alguns casos o
desenvolvimento de projetos empreendedores e
autossustentáveis numa lógica de empresa de carácter
social. Outro eixo irá assentar nas competências parentais,
através de uma oficina específica a pais, muitos dos quais
são jovens

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Pretende-se promover competências profissionais e
empreendedoras a jovens e jovens adultos (12-24 anos)
através do contato com experiências diversificadas (artes,
desporto, serviços administrativos, informática) em formato
semanal e de grupo, de forma a diminuir os fatores de risco
associados à adolescência e início da idade adulta,
nomeadamente absentismo escolar, desemprego, consumos,
criminalidade, gravidez na adolescência e promover
competências e criação de projetos empreendedores e
autossustentáveis.
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Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo parte dos moldes em que o
projeto é conceptualizado. As atividades a decorrerem no
âmbito do Espaço Jovem perspetivado pelo parceiro informal,
Junta de Freguesia Avenidas Novas no centro do Bairro do
Rego, proporciona uma resposta que ainda não existia.
Através das oficinas desenvolvidas será possível a obtenção
de receitas que facilitam a sua continuidade após o período
de financiamento e permitem igualmente a concretização de
atividades diferentes e motivantes que cativem os jovens e
os recompense pelo seu trabalho desenvolvido. Estas
atividades podem passar por idas ao cinema, ao teatro, por
visitas a museus, feira popular, jardim zoológico entre
outras. Este espaço terá um técnico da Junta que
permanecerá pós-término do financiamento Bip/ZIP. Além
desta garantia, e tal como aconteceu no projeto anterior, a
política de sustentabilidade assenta na participação ativa
de voluntários da Paróquia e colaboradores e estagiários do
CeFIPsi através de Faculdades de Psicologia com as quais
existe protocolo de parceria nas atividades e no
cumprimentos dos objetivos propostos. Pretende-se criar
durante os 9 meses de projeto as boas práticas e a formação
necessária aos jovens para que este objetivo continue a ser
cumprido. De acordo com o compromisso da própria Junta, o
Espaço Jovem continuará a decorrer pós-termino do
financiamento, o que proporciona a garantia de espaço e
toda a logística associada.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Promoção de competências parentais através de sessões grupo
com pais sinalizados pela escola e identificados pelo
Espaço jovem como mais emergentes deste tipo de
intervenção. Através destas sessões pretende-se aumentar a
participação dos pais na educação dos seus filhos (crianças
e adolescentes), trabalhando assim na aproximação e na
relação intergeracional, bem como numa maior inclusão
social na comunidade.

Sustentabilidade

A relação estabelecida com o Agrupamento de Escolas através
do projeto CAPACITAR é bastante estreita, estando ainda a
decorrer atividades no âmbito dessa candidatura anterior. A
concretização deste novo objetivo conta então com o apoio
do Agrupamento, uma vez que a necessidade de intervenção
neste eixo é percecionada pelos técnicos de ambas as
entidades como emergente. Ao dar formação sólida aos pais e
apoio no âmbito da Associação de pais, estamos a
possibilitar a criação sólida de boa práticas que poderão
ser continuadas pelo próprio grupo da Associação de pais
mais ativo e pela equipa após o término do financiamento.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Como 3º eixo de intervenção definiu-se a promoção da coesão
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comunitária e social no bairro. Através de convívios e
ações com os jovens pelo bairro, pretende-se criar contacto
com a comunidade, aumentar as inter-relações, criar
oportunidades de convívio entre diferentes etnias que leve
à pacificação dos vários grupos formados no bairro do Rego.
Pretende-se especificamente diminuir o preconceito
associado a determinadas etnias na comunidade valorizando
aspetos positivos das mesmas. Os convívios culturais
permitirão dar a conhecer pratos típicos, estilos musicais,
trajes, danças das várias culturas onde os jovens terão um
papel ativo no cumprimento deste objetivo uma vez que podem
ser os agentes promotores da mudança de mentalidades dos
seus familiares.
Sustentabilidade

Com este objetivo pretende-se criar mudanças na comunidade
e promover as boas práticas que sejam essencialmente
autossustentáveis no futuro. Acreditamos que a comunidade
tem recursos para se alterar ao longo do tempo e que o
trabalho que vamos desenvolver tem potencial para promover
essa mudança. A realização destes eventos vai contar com a
participação das parcerias formais e informais tais como
PSP, projetos locais, associações e voluntários o que
permitirá que no futuro estas mesmas entidades percecionem
a necessidade de se realizarem eventos deste género como
forma de aproximação e coesão da comunidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

“Cópia do Saber” – Reprografia
Esta atividade consiste na exploração de uma reprografia
gerida pelos próprios jovens com a ajuda da equipa técnica.
Trata-se de uma oficina onde se irão realizar trabalhos de
cópia e digitalizações, aprendendo as várias técnicas do
ofício, bem como as técnicas de atendimento ao público.
Prevê-se a criação de parcerias com Juntas de Freguesia e
empresas próximas do Espaço Jovem, de forma a formar uma
carteira de clientes cujas receitas permitirão a
sustentabilidade da atividade. Esta atividade tem o
objetivo de proporcionar uma experiência laboral que não só
pode ajudar na orientação vocacional para os jovens
escolarizados, como uma oportunidade de aquisição de bases
profissionalizantes para jovens no desemprego.
Integração de dois técnicos a tempo inteiro e um a tempo
parcial, pertencentes ao CeFIPsi, parceiro informal.
Integração de um técnico do Espaço Jovem cedido pela Junta
de Freguesia.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Espera-se o envolvimento de 25 jovens em risco de
absentismo escolar e 25 jovens em situação de desemprego ao
longo de todo o projeto. Tendo como indicadores de sucesso
a assiduidade, a participação, a aquisição de bases
profissionais, a diminuição do absentismo escolar e uma
melhor integração no mercado de trabalho, prevê-se uma
diminuição dos comportamentos de risco associados aos
jovens, bem como a sua capacitação e motivação pela
aquisição de experiências profissionais que aumentem as
suas possibilidades de integração no mercado de
trabalho.Antecipa-se que esta atividade se realize pelo
menos 2 vezes por semana.
6510 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
50
1

“Fotografia do Saber”
Esta atividade consiste na elaboração de um estúdio de
fotografia. No âmbito de Espaço Jovem, esta atividade irá
proporcionar aos jovens as bases para a atividade de
fotógrafo, irá permitir oferecer à comunidade um serviço de
tirar fotos para documentos, cuja receita pode permitir a
continuidade da atividade. No âmbito desta atividade também
poderá ser possível desenvolver outras competências de
fotorreportagem, de aproximação dos jovens à comunidade e
ao próprio bairro através da fotografia. Pretende-se
realizar no final uma exposição com a presença de todos os
parceiros formais e informais, onde serão expostos os
trabalhos conseguidos com os jovens. Para além da promoção
de competências pessoais e sociais, esta é mais uma
experiência profissionalizante que ajudará na orientação
vocacional, empreendedorismo e integração profissional.
Integração de dois técnicos a tempo inteiro e um a tempo
parcial, pertencentes ao CeFIPsi, parceiro informal.
Integração de um técnico do Espaço Jovem cedido pela Junta
de Freguesia. Participação de um fotógrafo profissional
para a realização de workshops.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Espera-se o envolvimento de 20 jovens em risco de
absentismo escolar e 25 jovens em situação de desemprego ao
longo de todo o projeto. Espera-se que estes jovens
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diminuam o seu absentismo escolar e conheçam mais uma
vertente profissional que os pode ajudar a decidir o seu
futuro. Para os jovens que já se encontram fora da
escolaridade obrigatória espera-se aumentar a motivação
para uma integração numa via de ensino profissionalizante
ou a aquisição de competências que permitam um projeto
empreendedor. Espera-se uma maior identificação dos jovens
com o seu bairro, o que lhes irá aumentar o sentido de
pertença e integração social, o que diminui os fatores de
risco diagnosticados nesta faixa etária, como o desemprego,
criminalidade e consumo de drogas.Prevê-se a realização de
pelo menos 2 atividades por semana relacionadas com a
fotografia.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

3610 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
45
1, 3

“Atelier de Bijutaria e Costura”
Nesta atividade pretende-se constituir um atelier de
bijutaria e costura que forneça as bases para esta
atividade artística de artesanato urbano. Procurando
combater os fatores de risco associados à adolescência e ao
contexto em que estes jovens vivem, pretende-se
proporcionar esta experiência artística que pode ser
promotora de projetos empreendedores. Com esta atividade
consegue-se trabalhar a criatividade, a resolução de
problemas, capacidade de concentração e estabelecimento de
objetivos, competências positivas e protetoras que poderão
promover um maior bem-estar e enriquecimento destes jovens.
Como forma de tornar a atividade autossustentada e promover
novas experiências laborais aos jovens, pretende-se
concretizar a participação em feiras de artesanato,
articulação com lojas de artesanato urbano e realização de
exposições.
Integração de dois técnicos a tempo inteiro e um a tempo
parcial, pertencentes ao CeFIPsi, parceiro informal.
Integração de um técnico do Espaço Jovem cedido pela Junta
de Freguesia. Participação pontual de uma técnica para
demonstração da execução de bijuteria e sabonetes
artísticos.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Espera-se o envolvimento de 30 jovens dos 14 aos 24 anos ao
longo de todo o projeto. Pretende-se ter como resultados
uma participação e envolvimento ativos de jovens com a
concretização de pequenos projetos empreendedores com lojas
on-line, páginas de facebook para promover os seus
trabalhos e vendas dos mesmos. Pretende-se promover
competências pessoais, sociais e artísticas que estimulem
os jovens e jovens adultos numa vertente prática como meio
de uma possível integração profissional a curto ou médio
prazo.Espera-se que esta atividade ocorra 3 vezes por
semana.
2910 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
30
1

"Oficina do Desporto”
A partir do diagnóstico realizado no terreno em função do
projeto CAPACITAR, uma das áreas que a população mais jovem
sente em falta no Bairro de Santos é a área desportiva.
Atentos a esta necessidade duma faixa etária que abrange
jovens e jovens adultos, na oficina desportiva serão
programadas atividades desportivas, nomeadamente de
futebol, uma vez que temos acesso privilegiado ao campo de
futebol situado mesmo ao lado do Espaço Jovem. Serão
promovidos jogos com a PSP, colocando-se na mesma equipa
jovens do bairro e elementos da PSP, de modo a
desmistificar o papel negativo que estes jovens associam às
forças de autoridade e fortalecer a entrada e presença dos
agentes no bairro. O projeto terá uma relação privilegiada
com a Escola do Sporting, mediada pela Junta de Freguesia,
e com um colaborador dessa mesma entidade parceira
informalmente que pertenceu aos pupilos do Exército. Desta
forma, os jovens terão um acesso privilegiado a diversos
desportos que poderão promover o espírito de equipa, a
coesão social, estilo de vida ativa e saudável como forma
preventiva de diversas disfuncionalidades no seu
desenvolvimento. Esta oficina é também uma oportunidade de
dar experiências profissionalizantes na área do desporto
uma vez que se vão realizar contactos com entidades
empregadoras, com escolas profissionais, com técnicos
especializados que podem proporcionar oportunidades de vias
positivas de integração social e profissional.
Integração de um técnico a tempo inteiro e outro a tempo
parcial, pertencentes ao CeFIPsi, parceiro informal.
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Integração de um técnico do Espaço Jovem cedido pela Junta
de Freguesia. Integração de voluntários na área do
desporto. Participação pontual de representantes do ISADS.
Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5

Antecipa-se um envolvimento de cerca de 50 jovens e jovens
adultos, bem como outros elementos da comunidade e que esta
atividade promova competências de espírito de equipa,
cooperação, motivação e autoeficácia nos envolvidos.
Espera-se que os resultados demonstrem uma maior coesão
social das diferentes etnias e um conceito melhorado e
positivo dos agentes da PSP.Antecipa-se a realização de
pelo menos 2 jogos por mês.
1970 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Mensal
50
1, 3

“Oficina da Informática”

Descrição

Esta oficina envolve o desenvolvimento de atividades
informáticas no âmbito de diferentes experiências
profissionalizantes. Nesta oficina será possível aprender
variadas ferramentas de software e monitorização de
diferentes programas. Esta oficina permite fazer uma ponte
com as oficinas "Cópia do SABER" e "Fotografia do SABER",
uma vez que a manipulação e edição das imagens e
fotografias será feita no computador. No âmbito da
informática também se irão proporcionar ferramentas de
profissionalização como a elaboração de currículo, procura
de emprego ou de cursos profissionais.

Recursos humanos

Integração de dois técnicos a tempo inteiro e um a tempo
parcial, pertencentes ao CeFIPsi, parceiro informal.
Integração de um técnico do Espaço Jovem cedido pela Junta
de Freguesia.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Espera-se o envolvimento de 50 jovens entre os 12 e os 24
anos ao longo de todo o projeto. Pretende-se que estes
jovens adquiram as competências propostas para esta oficina
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no âmbito da Informática, e que isso se reflita numa maior
motivação para a escolaridade, integração em curso
profissional ou procura e integração num
emprego.Antecipa-se que esta atividade de inicio ocorra
pelo menos 2 vezes por semana, mas que com o
desenvolvimento do projeto, se torne mais frequente.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

2420 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
50
1

“Oficina para PAIS”
A "Oficina para PAIS" parte do diagnóstico realizado no
terreno em função do projeto CAPACITAR, onde se constatou
as dificuldades sentidas pelos pais da comunidade. Muitos
são jovens, sem emprego, com competências parentais mas com
dificuldades em implementá-las e estimulá-las. Neste
sentido, pensou-se desenvolver esta oficina na Escola
Mestre Arnaldo Louro de Almeida, onde se irão trabalhar as
temáticas que mais preocupam os pais, quais as suas
dificuldades e, numa perspetiva formativa e de interajuda,
pretende-se formar sessões de esclarecimento e apoio.Nestas
sessões os objetivos passam pela potencialização das
ferramentas que estes pais já possuem e promover-lhes um
sentido de auto-eficácia positivo que se traduza numa
melhor relação e compreensão com os seus filhos.
Integração de dois técnicos a tempo inteiro e um a tempo
parcial, pertencentes ao CeFIPsi, parceiro informal.
Integração de um técnico do Espaço Jovem cedido pela Junta
de Freguesia.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Uma vez que se está a dar continuidade no apoio às crianças
da escola, no âmbito do Projeto "CAPACITAR", perspetiva-se
um envolvimento positivo dos pais. Perspetiva-se que os
pais envolvidos adquiram e desenvolvam competências
parentais que lhes permitam uma inter-relação positiva com
os seus filhos e uma participação ativa no processo
educativo dos mesmos, o que se irá traduzir numa melhoria
da qualidade de vida familiar.Prevê-se reunir o grupo uma
vez por semana, havendo a possibilidade de formar mais do
que um grupo, dependendo da adesão dos destinatários.
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

2610 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
50
2

“Oficina da Formação”
Nesta atividade pretende-se complementar a componente
prática da “OFICINAS DO SABER” com uma componente formativa
e vocacional de teor mais teórico. Pretende-se dar formação
aos jovens nas várias valências e no âmbito das
competências pessoais e sociais, nomeadamente ao nível da
relação interpessoal, da comunicação, da gestão de
conflitos, adaptação ao contexto laboral, atendimento
comercial entre outras temáticas.
Integração de um técnico a tempo inteiro, um técnico a
tempo parcial e formadores pontuais para diferentes
temáticas, pertencentes ao CeFIPsi, parceiro informal.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 8
Descrição

Espera-se o envolvimento de 80 jovens onde estarão
incluídos essencialmente jovens destinatários das
atividades descritas anteriormente com idades compreendidas
entre os 14 e os 24 anos.Prevê-se que pelo menos uma vez
por semana, um ou mais grupos de jovens receba formação nas
várias temáticas desenvolvidas.
3110 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
80
1

“Saber em Comunidade”
Em função do espaço proporcionado pela Junta de Freguesia
que inclui um terraço de grandes dimensões, será possível
organizar 4 eventos comunitários. Estes eventos
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comunitários pretendem promover o convívio entre as várias
etnias e faixas etárias, de forma a diminuir os fatores de
risco associados à rivalidade existentes no bairro. Ao
trabalhar os jovens em conjunto torna-se mais simples criar
um ambiente harmonioso, contagiando os seus progenitores,
permitindo que toda a comunidade participe, com a
possibilidade de os jovens exporem as suas criações de
fotografia, bijutaria ou costura.
Recursos humanos

Integração de dois técnicos a tempo inteiro e um a tempo
parcial, pertencentes ao CeFIPsi, parceiro informal.
Integração de um técnico do Espaço Jovem cedido pela Junta
de Freguesia. Participação de voluntários da entidade
promotora e da própria comunidade, bem como representantes
do ISADS.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Espera-se o envolvimento de 160 membros comunidade onde
estarão incluídas crianças, jovens e suas famílias.
Pretende-se o envolvimento de alguns pais da atividade
“Oficina para Pais” como voluntários na preparação e
concretização da festa como forma de promover o seu sentido
de autoeficácia, responsabilidade, integração e
participação ativa na comunidade.
1850 EUR
Mês 3, Mês 6, Mês 8, Mês 9
Pontual
160
3

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
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(com uma afetação >= 75%)

----------

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

----------

Destinatários (Resultados)
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

----------
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Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

----------

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

----------

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

18090 EUR

Encargos com pessoal externo

300 EUR

Deslocações e estadias

150 EUR

Encargos com informação e publicidade

350 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2400 EUR

Equipamentos

3700 EUR

Obras
Total

0 EUR
24990 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Fábrica da Igreja Nossa Senhora de Fátima
24990 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

CeFIPsi
Não financeiro
15000 EUR
Uma vez que o CeFIPsi se constituiu parceiro formal de
outra candidatura,não pôde associar-se de maneira formal às
"OFICINAS DO SABER", no entanto uma vez que vai receber a
gestão do projeto por parte da Paróquia com quem tem
estreita relação, não poderia deixar de dar os seus
contributos, essenciais para a concretização das
atividades.À semelhança da candidatura anterior, projeto
CAPACITAR, o CeFIPsi assegura o contributo de estagiários e
colaboradores, de material audiovisual e pedagógico.
Assegura igualmente material informático como impressora e
computadores/portátil e material de avaliação vocacional
associado a uma das atividades.
- ver declaração de
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compromisso do CeFIPsi, parceiro informal Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia Avenidas Novas
Não financeiro
11625 EUR
A Junta de Freguesia Avenidas Novas constitui-se como
parceiro informal uma vez que se está a candidatar com uma
proposta de trabalho para outra faixa etárias mais ligada à
infância.Esta assegura as despesas logísticas associadas às
instalações como o alarme (231,29€) e seguro multiusos
(66,62€), extintores (24,00€), mobiliário e equipamento
(2000€). Na proporção de tempo que o projeto irá decorrer
no Complexo Desportivo, integram-se as despesas associadas
ao próprio espaço, luz e água, acesso à internet, a limpeza
das instalações, o acesso ao campo e a colaboração do
técnico que a Junta de Freguesia disponibiliza a tempo
inteiro, o que será uma mais-valia muito significativa em
termos de reforço da equipa.
- ver declaração de
compromisso da Junta de Freguesia, parceiro informal -

TOTAIS
Total das Actividades

24990 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

26625 EUR

Total do Projeto

51615 EUR

Total dos Destinatários

515
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