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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Nacional de Afásicos e Vítimas de AVC

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Instituto de apoio aos bairros sociais Associação

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação

Concretiza Comunicade

BIP/ZIP em que pretende intervir

38. Quinta do Morgado
39. Quinta das Laranjeiras
40. Casal dos Machados
56. Alfredo Bensaúde
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Projeto direccionado para o apoio à comunidade, desde da
criança ao adulto. Está dividido em 4 acções, uma das
acções visa a prestação de apoio e acompanhamento
pedagógico, realçando a promoção e prevenção do sucesso
escolar, sendo a população alvo as crianças. Para os jovens
teremos atividades lúdicas e artísticas através de variados
ateliês, tendo em conta não só o item ocupacional mas
também o desenvolvimento social, intelectual e ainda das
aptidões dos jovens. A zona de atuação do projeto revela
algum insucesso escolar e algumas lacunas ao nível da
socialização, desta forma é pertinente intervir na
população mais jovem, prevenindo assim o insucesso escolar
e melhorando as relações interpessoais, tendo como
estratégia actividades ocupacionais lúdicas e interativas.
A acção que aponta para os adultos, tem por base a ajuda e
orientação nas tarefas relevantes para o tratamento de
documentos e acções importantes como cidadão. A necessidade
deste apoio surge no âmbito dos pedidos de ajuda por parte
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dos cidadãos locais à nossa associação. Tendo em conta os
principais utentes da nossa instituição, o presente projeto
dispõe ainda do serviço de Terapia da Fala que tem como
população- alvo, indivíduos que padeçam de necessidade de
intervenção em Terapia da Fala devido a
perturbações/alterações consequentes de Acidentes
Vasculares Cerebrais e outras patologias neurológicas
adquiridas.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Grupos vulneráveis
Este projeto tem como objetivo geral o apoio à comunidade
desde da criança ao adulto. Este apoio passa não só pelo
acompanhamento na área escolar direccionado às crianças,
como abrange também os mais jovens/adolescentes
incentivando assim atividades lúdicas e interactivas
através de ateliês, para que dessa forma seja desenvolvido
o seu intelecto e o social de cada um. Para os adultos esse
apoio difere, pois destina-se a apoio no tratamento de
documentos importantes do cidadão comum. Para a população
adulta este projeto pretende também colmatar as
necessidades no âmbito da intervenção em Terapia da Fala.
Assim sendo, o presente projeto irá prevenir comportamentos
de risco na comunidade, tanto ao nível escolar como social.
Ao ajudar também os adultos na organização e orientação de
documentos ou ações dos cidadãos no âmbito dos seus deveres
e obrigações estaremos a promover a participação de
moradores a identificar e solucionar as adversidades do
dia-a-dia. O apoio de Terapia da Fala contribui para a
melhoria na promoção e prevenção de cuidados de saúde
primários, secundários e terciários.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Este destina-se à apresentação de um serviço à comunidade
direcionado às crianças e jovens e ao seu desenvolvimento
tanto ao nível escolar como pessoal, tendo como base o
combate ao insucesso escolar e também o combate a
comportamentos de risco. A prevenção do insucesso escolar
passa pelo apoio prestado por recursos humanos competentes
e a prevenção dos comportamentos de risco incide na
ocupação e realização de atividades que visão o seu
desenvolvimento intelectual e social usando o lúdico e o
pedagógico.
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Sustentabilidade

As atividades destinadas às crianças terão um valor de
baixo custo, visto se tratar de uma população com grandes
dificuldades financeiras. O apoio pedagógico será cobrado a
7,5€ por mês a cada criança, sendo que há um limite de 15
crianças (7,5€/mês (por criança) x 12 meses = 90€/ano;
90€/ano x 15 crianças = 1350€/ano). Os ateliês serão
cobrados a 7,5€ por mês a cada criança, sendo que há um
limite de 20 crianças (7,5€/mês (por criança) x 12 meses =
90€/ano; 90€/ano x 20 crianças = 1800€/ano).

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Promoção e prevenção de cuidados de saúde primários,
secundários terciários no âmbito da intervenção em Terapia
da Fala. Promovendo atividades de rastreio na população e
realizando todo o processo clínico que envolve a
intervenção de Terapia da Fala em crianças, adolescentes e
adultos que apresentem perturbações. Esse processo passa
pela execução de entrevistas clínicas (Anamnese) de modo a
conhecer o paciente e a sua história clínica, fazendo
posteriormente a avaliação informal ou formal através de
provas específicas para cada caso, desta avaliação
resultará o diagnóstico e teremos o ponto de partida para a
realização de intervenção directa e indirecta na população
com perturbação/alteração em qualquer uma das áreas de
Terapia da Fala, de forma a tratar/minimizar as alterações
evidenciadas.

Sustentabilidade

A atividade que tem por objetivo a intervenção em Terapia
da Fala terão um valor, igualmente, de baixo custo, visto
se tratar de uma população com grandes dificuldades
financeiras. As sessões de Terapia da Fala serão cobradas a
10€ por sessão. Estimando existir 50 utentes por semana
teremos um valor de 50 utentes X 10€=500€/semana,
consequentemente teremos disponíveis 2000€/mês x 12 meses=
24000€/ano.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Descrição: Promover a cidadania através do apoio para a
resolução de divergências identificadas pelos moradores do
bairro. Este apoio destina-se a melhorar a vida nos bairros
sociais através de ajuda no tratamento de situações que
surgem no dia- à- dia dos moradores e de documentos
importantes que são de obrigação do cidadão comum.

Sustentabilidade

As atividades destinadas aos adultos no âmbito do apoio do
tratamento de documentos/situações do cidadão comum terão
um valor de, igual baixo custo, visto se tratar de uma
população com grandes dificuldades financeiras. Este
atendimento será cobrado a 1,5€/ cada atendimento,
estimando existir cerca de 600 atendimentos ano, os valores
são os seguintes: 600 atendimentos X 1,5€ = 900€/ano.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
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Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Educação Capaz
Esta actividade destina-se ao apoio e acompanhamento
escolar e pedagógico de crianças de 1ºciclo com e sem
dificuldades de aprendizagem. Sendo que, as atividades
obedecem à ajuda na realização de trabalhos de casa
(enviados pela entidade escolar) e também ao apoio
específico nas disciplinas e/ou áreas com maior dificuldade
identificadas em cada criança.
Para a concretização desta atividade teremos um(a)
professo(a) três vezes por semana, no período da tarde.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Aumento do sucesso escolar;
Ocupação de tempos livres de
forma pedagógica;
Maior incentivo ao estudo e à
aprendizagem;
15000 EUR
Mês 9
Pontual3 X semana
15
1

TF na comunidade
Esta actividade destina-se ao apoio de pessoas com
necessidades de acompanhamento em Terapia da Fala, ao nível
da prevenção, avaliação e intervenção. Esta intervenção
está direcionada para crianças, adolescentes e adultos, nas
seguintes áreas de Terapia da Fala, Linguagem, Comunicação,
Fala, Voz, Motricidade oro facial, Leitura e Escrita,
Fluência e Deglutição/Alimentação. Sendo que no presente
projeto será dada prioridade a adultos com necessidades
precedentes de Acidentes Vasculares Cerebrais ou outras
patologias neurológicas adquiridas. Esta acção terá a
parceria do Instituto de Apoio Aos Bairros Sociais que
deverá reencaminhar os utentes para este nosso apoio.
Para
a execução desta atividade teremos uma Terapeuta da
Fala a contratar para intervir nas variadas patologias.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-
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Resultados esperados

Valor

Melhoria da articulação verbal;
Minimização das alterações
de linguagem compreensiva e/ou expressiva;
Melhoria da
comunicação;
Adequação da saúde vocal;
Redução das
dificuldades de deglutição;
16500 EUR

Cronograma

Mês 12

Periodicidade

Diário

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

50
2

Arte Contigo (ateliês)

Descrição

As atividades desenvolvidas nestes ateliês realizar-se-ão
não só na perspetiva ocupacional mas também de
desenvolvimento e melhoramento das relações interpessoais e
de comunicação entre si. As atividades dos ateliês têm como
base a realização de trabalhos de pinturas em vários
materiais (tela, tecido, papel etc…), realização de
trabalhos manuais temáticos, envolvendo materiais
diversificados, como cola, papel, cartão, cartolina,
pincéis, plásticos, madeira, entre outros. Esta acção terá
a parceria do Instituto de Apoio Aos Bairros Sociais que
deverá reencaminhar os utentes para este nosso apoio.

Recursos humanos

Para o desenvolvimento desta atividade será necessário a
vinda de um recurso humano externo habilitado para a função
que irá decorrer duas vezes por semana.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Melhoramento das relações interpessoais e desenvolvimento
da comunicação interativa;
Aumento de atividades
ocupacionais adequadas à faixa etária;
7500 EUR
Mês 12
Pontual2 X semana
20
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

1

S.O.S cidadão
Esta actividade destina-se a ajudar os cidadãos locais a
orientar para o tratamento de documentos e/ou acções
necessárias do cidadão comum. Esta ajuda pode estar
direccionada para a orientação no caso de pedidos de abonos
e situações decorrentes do mesmo, marcações e
acompanhamento (não presencial) de consultas, ajuda na
orientação para o tratamento de documentos de dever do
cidadão, como IRS, IRC entre outros. Destina-se ainda a
ajudar a orientar os cidadãos em diversas situações do
dia-a-dia, que seja possível por parte da nossa entidade.
Esta acção terá a parceria do Instituto de Apoio Aos
Bairros Sociais, que não só virá prestar apoio à nossa
associação uma vez por semana, como deverá também
reencaminhar os utentes para este nosso apoio.
Teremos o apoio semana de um recurso humano enviado pelo
Instituto de Apoio aos Bairros Sociais (IBS - parceiro) e
ainda uma jurista para complementar esta atividade.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Melhorar a organização e o cumprimento de deveres enquanto
cidadão;
7000 EUR
Mês 12
Pontual1 X semana
600
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

1
Constituição da equipa de projeto
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Função
Horas realizadas para o projeto

Professora
324

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Terapeuta da Fala externa
1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Elemento externo para atividade 3 - Arte Contigo
192

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Jurista
192

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Recurso a enviar pelo parceiro
192

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

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%)

2

Nº de novos postos de trabalho criados
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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)

35

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

650

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

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

25

Nº de destinatários mulheres

200

Nº de destinatários desempregados

350

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

35

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

25

Nº de destinatários imigrantes

50
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

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

4

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

5

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

4

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

1
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Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

0

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

19500 EUR

Encargos com pessoal externo

17000 EUR

Deslocações e estadias

1200 EUR

Encargos com informação e publicidade

1500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

4100 EUR

Equipamentos

2700 EUR

Obras
Total

0 EUR
46000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Nacional de Afásicos e Vítimas de AVC
46000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Financeiro
0 EUR

Descrição

-

Entidade

-

Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0 EUR
-

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

46000 EUR
0 EUR
46000 EUR
685
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