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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Abraço

Designação

Junta de Freguesia de Arroios

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

ACM - Alto Comissariado para as Migrações

Designação

Sociedade Anti-Alcoolica Portuguesa

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Dépistage 36. Pena
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Segundo o INSA foram notificados, em 2014, 920 casos por
infeção pelo VIH dos quais 914 ocorreram numa população com
idade igual ou superior a 15 anos. De acordo com o mesmo
relatório 48,1% dos casos notificados residem na cidade de
Lisboa, conferindo-lhe o 1º lugar no que concerne à taxa de
incidência da infeção pelo VIH. Em termos de nacionalidades
25,7% dos casos são oriundos de outros países, sendo os
países da Africa subsariana os que apresentam uma maior
representatividade – 18,2% (166 casos). Segundo um estudo
recente quase 7% das mulheres e 4,4% dos homens imigrantes
oriundos de África obtiveram um resultado reativo no teste
rápido para o VIH. Cerca de 52% dos participantes nunca
tinham realizado o teste. Recomendações da DGS indicam uma
necessidade de (ponto 2.) reforçar a estratégia de promoção
da utilização do preservativo e de (ponto 6) definir uma
estratégia de atuação nos grandes centros urbanos. Em
termos da população transgénero não existem dados
consistentes. Em termos empíricos, Arroios revela-se como
território apreciado para residir ou para a ocorrência de
prostituição de rua, como por exemplo o Conde Redondo e a
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Av. Almirante Reis para residência e prostituição indoor.
No que concerne às outras ISTs somente 30% dos casos de
Hepatite C é que estão devidamente diagnosticados existindo
ainda entre 70 mil a 105 mil casos por notificar em
Portugal. Relativamente à sífilis e gonorreia também não
existem dados estatísticos precisos.
Temática preferencial

Promover a Inclusão e a Prevenção

Destinatários preferenciais

Adultos (população em idade ativa)Imigrantes e Transgéneros

Objectivo geral

Promover o conhecimento do estado serológico na população
migrante e/ou turística e transgénero residente e/ou
flutuante da cidade de Lisboa através da disponibilização
de rastreio rápido de VIH, hepatites víricas e outras ISTs.
Em caso de teste reativos, proporcionar o devido
encaminhamento para as estruturas hospitalares/consultas e
articulação com os serviços da ABRAÇO delegação de Lisboa
para retenção em tratamento.
Cristalizam-se assim, três
grandes eixos transversais a ambas as populações em termos
de intervenção:
a) Conhecimento e estudo da população-alvo
permitindo identificar fatores de risco, perceções e
comportamentos e monitorização do projeto;
b) Rastreio e
deteção precoce de IST´s, referenciação para tratamento
e/ou cuidados de saúde e retenção em tratamento;
c)
Prevenção e aumento da literacia em saúde através de
relações dialógicas e informais que permitam a aquisição de
conhecimentos e estratégias
de coping emocional face à
vivência da sexualidade.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Disponibilizar o teste rápido de deteção de anticorpos VIH1
e VIH2, sífilis, Hepatite B e C, clamídia e gonorreia de
forma anónima, gratuita e confidencial, com aconselhamento
pré e pós teste;
Em termos de sustentabilidade do projecto e após
demonstração de resultados que substanciem a intervenção
baseada em pares e de proximidade com as populações, será
negociado a celebração de acordos com a ARS tendo em vista
a continuidade do projecto. Será igualmente solicitado um
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contributo aos laboratórios da indústria farmacêutica que
desenvolvem medicamentos nas áreas de rastreio.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Capacitar para a gestão preventiva do risco de transmissão
do VIH/Sida e outras ISTs e contribuir para o conhecimento
epidemiológico da infeção pelo VIH/Sida e outras ISTs em
Portugal;
Em termos de sustentabilidade do projecto e após
demonstração de resultados que substanciem a intervenção
baseada em pares e de proximidade com as populações, será
negociado a celebração de acordos com a ARS tendo em vista
a continuidade do projecto. Será igualmente solicitado um
contributo aos laboratórios da indústria farmacêutica que
desenvolvem medicamentos nas áreas de rastreio. Dada a
estrutura da ABRAÇO será igualmente possível manter activos
os serviços de prevenção.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

Disponibilizar acompanhamento psicológico de curta duração
com foco na adaptação à doença e garantir o encaminhamento
e acesso eficaz das pessoas com resultados reativos para o
Serviço Nacional de Saúde.
Em termos de sustentabilidade do projecto e após
demonstração de resultados que substanciem a intervenção
baseada em pares e de proximidade com as populações, será
negociado a celebração de acordos com a ARS tendo em vista
a continuidade do projecto. Será igualmente solicitado um
contributo aos laboratórios da indústria farmacêutica que
desenvolvem medicamentos nas áreas de rastreio. Dada a
estrutura da ABRAÇO será igualmente possível manter activos
os serviços de acompanhamento psicológico.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição
Recursos humanos
Local: morada(s)

RH
Recrutamento e selecção dos membros da equipa em falta
nomeadamente os mediadores culturais e comunitários.
Coordenadora e um representante de cada uma das
instituições promotoras
-
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Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Recrutamento e Selecção de:
uma psicóloga
5 mediadores
culturais/comunitários
9600 EUR
Mês 1
Pontual1
20
1, 2, 3

Rede cultural/comunitária
Criação de uma plataforma digital que funcionará como uma
rede cultural/comunitária onde se poderá aceder a
informação para disponibilizar aos destinatários, sinalizar
situações e encaminhar para a realização do teste e
acompanhar a situação ex. se já foi sinalizado, se já
realizou o teste, se foi referenciado para outra
instituição, tudo com a devida autorização do utente.
Estabelecimento também de protocolos e parcerias com
entidades que operem nas áreas de referência para o
projecto.
Director da ABRAÇO

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Criação de uma rede cultural/comunitária de referenciação
online que permita a sinalização directa de casos e o
acompanhamento confidencial das situações. Através das
iniciativas locais dos mediadores culturais não vai ser
possível identificar todas as pessoas abordadas, somente as
que chegam ao centro para realização do rastreio.
Alargamento para mais 4 entidades a rede de parceiros.
0 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
120

Objectivos especificos para que
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concorre

Actividade 3
Descrição
Recursos humanos

1, 2, 3

Formação
Formação da equipa técnica e dos mediadores
culturais/comunitários
Coordenadora, director e supervisora

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 4
Descrição
Recursos humanos

5 mediadores e 2 técnicos devidamente formados no âmbito do
exercício das suas funções.
12000 EUR
Mês 1, Mês 2
Pontual3
7
1, 2, 3

Dépistage
Realização dos rastreios com aconselhamento pré e pós teste
para VIH 1 e 2, Hepatite B e C, Sífilis e Gonorreia.
Coordenadora, Psicóloga, Enfermeiro e Supervisora Clínica

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

1200 pessoas rastreadas no âmbito das IST supracitadas
21200 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Diário
1200
1, 2, 3
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Actividade 5
Descrição
Recursos humanos

Referenciação
referenciação para os cuidados de saúde em caso de reativos
Coordenadora, psicóloga e enfermeiro

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição
Recursos humanos

100% dos casos reactivos devidamente referenciados para os
cuidados de saúde no SNS, com acompanhamento à primeira
consulta quando desejado e monitorização da manutenção em
tratamento.
6200 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Diário
10
3

Dados
recolha de dados, inserção de dados e tratamento
estatístico
Coordenadora, Supervisora, Psicóloga e Enfermeiro

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

100% dos dados estatísticos tratados que permitam a
divulgação dos resultados e a sua disponibilização para as
entidades oficiais contribuindo para o conhecimento
epidemiológico das IST em análise.
0 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

2
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Actividade 7
Descrição
Recursos humanos

Outcome
Redação do relatório final e publicações científicas e
apresentação pública dos resultados.
Coordenadora, Supervisora Clínica, Psicóloga, Enfermeiro,
Mediadores Culturais/Comunitários

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Apresentação Pública dos resultados e a publicação de dois
artigos científicos resultado do trabalho desenvolvido e
dos dados obtidos.
1000 EUR
Mês 12
Pontual3
250
2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

4
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora - Filipa Barbosa | Psicóloga Clínica
840

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto
Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Director | Avaliação interna do projecto - Gonçalo Lobo
384
Não Financeira
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Morador no bairro do projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Não

Supervisora - Bárbara Flor de Lima | Médica Infecciologista
384

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Joel Dias - Enfermeiro
1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

A contratar - Psicóloga Clínica
1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Mediador Cultural Crioulo
480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Mediador Cultural PALOPS
480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Mediador Cultural China
480
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Mediador Cultural Brasil
480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Mediadora Comunitária Transgénero
480

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%)

3

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

10

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

800

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

120

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

12
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental
Nº de destinatários mulheres

0

500
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Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

300

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes
Transgéneros

1250
10
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

1

Nº de intervenções no espaço público

12

Nº de publicações criadas

6

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

6

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

2

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

0

Comunicações em meios de comunicação
social
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ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno

9600 EUR

Encargos com pessoal externo

33200 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

1000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

6200 EUR
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Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Abraço
25000 EUR
Junta de Freguesia de Arroios
25000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Gilead
Financeiro
40000 EUR
O presente projecto foi igualmente apresentado para
financiamento à Gilead Science, através do seu programa
Gilead Génese cujo valor máximo de funcionamento é de 40
mil euros.
ABRAÇO
Financeiro
8440 EUR
Fundos próprios da associação que serão investidos no
projecto.
Indústria Farmacêutica
Financeiro
25000 EUR
Serão solicitados apoio financeiros aos diferentes
laboratórios da indústria farmacêutica cujo target de
negócios se coadune com os despistes realizados no presente
projecto.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR
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Total de Outras Fontes de Financiamento
Total do Projeto
Total dos Destinatários

73440 EUR
123440 EUR
1607
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