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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Centro Social da Musgueira

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Espaço Mundo

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

GerEmprega
20. Sete Céus
67. Alta de Lisboa Centro
Síntese do Projecto

Fase de execução

Criação de uma plataforma online de oferta e procura de
emprego e formação especializada na área de geriatria. Será
inicialmente realizado um diagnóstico do território para o
levantamento das entidades e particulares com necessidades
de RH com experiência em geriatria,e um levantament da
oferta formativa em geriatria em Lisboa.Esta informação
será congregada e divulgada na plataforma, que irá
igualmente permitir o registo de candidatos a emprego com
vista à divulgação dos seus serviços.

Fase de sustentabilidade

O projecto será promovido e dinamizado pelas valências de
formação e emprego do Centro Social da Musgueira que já
desenvolvem a sua actividade na promoção da integração
profissional da população de Lisboa. Uma vez criada a
plataforma, o acompanhamento dos candidatos a emprego será
realizado pelos técnicos do Centro Social da Musgueira para
facilitar o matching entre candidatos e ofertas e promover
a sua empregabilidade.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O Centro Social da Musgueira tem a funcionar desde 2015 um
Gabinete de Inserção Profissional que acompanha pessoas
desempregadas com baixas qualificações. De entre a
população apoiada, a maioria tem experiência profissional
na área de Geriatria mas dificuldades em procurar emprego
na área. Tem-se assistido a uma crescente procura de
profissionais com competências na área de prestação de
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cuidados de apoio a pessoas idosas quer por lares,
residências assistidas, serviços de apoio domiciliário,
centros de dia, quer por particulares, e embora existam
pessoas com experiência nessa área, assiste-se a uma
dificuldade no matching entre procura e oferta. Por outro
lado, há uma grande rotatividade destes profissionais e
embora uma grande parte dos candidatos com experiência em
geriatria tenham experiência técnica não têm formação na
área e demonstram alguma dificuldade na procura de ofertas
de emprego e formação adequadas ao seu perfil. Existem
diversos canais de disseminação online onde são anunciadas
diariamente oportunidades de emprego, contudo não existe um
portal online de acesso fácil e gratuito, que congregue
todas as ofertas de emprego e formação na área de geriatria
num único local.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover Competências e Empreendedorismo
Grupos vulneráveis
Criar e desenvolver uma plataforma congregadora de serviços
e respostas na área de geriatria que englobe empregadores,
entidades formadoras certificadas e candidatos a emprego e
formação, com o objectivo de se promover a integração
profissional da população desempregada nas oportunidade de
emprego existentes na zona geográfica de implementação do
projeto. O projeto irá inicialmente ser implementado na
Alta de Lisboa
(Freguesia Lumiar e Santa Clara) mas
pretende alargar a sua abrangência para todo o concelho de
Lisboa.
A plataforma terá como principal objectivo
tornar-se um canal de disseminação de oportunidades de
emprego e formação dedicado exclusivamente à área de
geriatria, facilitando por um lado a candidatura a
oportunidades de emprego, e por outro lado os processos de
recrutamento das entidades empregadoras.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Criar e desenvolver uma plataforma online de oferta e
procura de emprego e formação na área de geriatria,
tornando-a num canal de disseminação online especializado
na área.
Pretende-se criar uma plataforma online de acesso gratuito
e user friendly que congregue uma vasta oferta de emprego e
formação na área de geriatria para a população à procura de
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emprego e / ou formação na área de geriatria, permitindo às
empresas e aos candidatos o acesso a um espaço único e
especializado que responda às suas necessidades. Desta
forma será otimizado o tempo e os recursos necessário nos
processos de recrutamento das entidades empregadoras e por
outro lado será promovida a empregabilidade de candidatos
que pretendem trabalhar na área de geriatria.
As empresas
e entidades formadoras poderão publicar autonomamente as
suas oportunidades de emprego e ações de formação, e os
candidatos poderão candidatar-se às ofertas de emprego ou
formação, criando um perfil com o seu histórico
profissional.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Facilitar os processos de recrutamento na área de
geriatria, através da utilização de uma plataforma
especializada na área.
Pretende-se fazer um diagnóstico e
levantamento das entidades empregadoras na área de
geriatria, inicialmente na Alta de Lisboa e posteriormente
no concelho de Lisboa, para auscultar as suas necessidades
de recrutamento e para incentivar à utilização da
plataforma como canal de disseminação de ofertas de emprego
na área de geriatria.
Através da utilização da plataforma, de fácil acesso,
gratuita, e com potencial para chegar a milhares de
utilizadores, os processos de recrutamento na área de
geriatria serão otimizados, assim como o tempo e os
recursos necessários. As empresas e entidades formadoras
poderão publicar autonomamente as suas oportunidades de
emprego e de formação. Qualquer candidato poderá aceder às
ofertas de emprego e formação, e caso tenha o perfil
procurado, poderá imediatamente candidatar-se.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

Promover a
integração profissional de pessoas
desempregadas com experiência e/ou formação profissional em
geriatria.
Pretende-se facilitar o acesso de pessoas
desempregadas menos qualificadas a ofertas de formação e
emprego na área de geriatria através da utilização da
plataforma, com vista à promoção da sua autonomia na
procura de emprego e promoção da sua empregabilidade.
A plataforma irá permitir a divulgação de serviços
prestados por candidatos a emprego, através da criação de
perfis. A plataforma será desenhada de forma a que a sua
utilização seja intuitiva e fácil, para promover a
autonomia dos candidatos a emprego, tornando-os menos
dependentes de apoio de técnicos especializados. Haverá no
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entanto, numa fase inicial, e sempre que se mostrar
necessário, a disponibilização de apoio de técnicos do
Centro Social da Musgueira para a fase de registo de dados
e criação de perfis, e sempre que surgir essa necessidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1

Diagnóstico

Descrição

Levantamento de entidades empregadoras e formadoras
existentes na área de geriatria no território da Alta de
Lisboa

Recursos humanos

Coordenador do Centro Social da Musgueira
2 técnicos da
área do emprego e formação do Centro Social da Musgueira
1
voluntário da Associação Espaço Mundo

Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

Rua Maria Margarida, Nº 6A
Rua José Cardoso Pires, lote
7.13
Centro Social da Musgueira
Identificação de todos os serviços e respostas prestadas
pelas organizações na zona da Alta de Lisboa assim como das
ofertas formativas na área da geriatria.
2750 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Diário
50
1

Recolha de informação plataforma

Descrição

Contacto e estabelecimento de parcerias com as entidades
empregadoras e formadoras na área de geriatria

Recursos humanos

Coordenador do Centro Social da Musgueira
2 técnicos da
área do emprego e formação do Centro Social da Musgueira

Local: morada(s)

Rua Maria Margarida, Nº 6A
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Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Centro Social da Musgueira
Criação de uma bolsa de emprego e formação a divulgar na
plataforma.
2750 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Diário
50
1

Construção da plataforma
Estabelecimento de parcerias estratégicas com empresas de
programação. Concepção e criação de uma plataforma online
que agregue diversas ofertas de emprego e de formação
certificada de geriatria
Coordenador do Centro Social da Musgueira
2 técnicos da
área do emprego e formação do Centro Social da Musgueira
técnico de empresa de programação a contratar

Local: morada(s)

Rua Maria Margarida, Nº 6A e outra a definir

Local: entidade(s)

Centro Social da Musgueira e outra a definir

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Criação da plataforma digital que permita o acesso e
registo dos empregadores, entidades formadoras e
candidatos.
20000 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Semanal
9500
1, 2, 3

Comunicação e Publicidade
Desenvolvimento de uma marca e materiais promocionais que
permitam divulgar a plataforma e promover o alcance da
mesma.
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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)

Coordenador do Centro Social da Musgueira
2 técnicos da
área do emprego e formação do Centro Social da Musgueira
1
designer a contratar
Rua Maria Margarida, Nº 6A
Rua José Cardoso Pires, lote
7.13
outro a definir
Centro Social da Musgueira
Criação de material de divulgação e promoção da plataforma
para que alcance o maior número de beneficiários
nomeadamente flyres,cartazes, publicações em revistas e
outros
7000 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Diário
9500
1, 2, 3

Comunicação e Divulgação
Promoção e divulgação da plataforma junto da comunidade
(entidades parceiras, redes de emprego, empregadores, e
população
Coordenador do Centro Social da Musgueira
2 técnicos da
área do emprego e formação do Centro Social da Musgueira
1
voluntário da Associação Espaço Mundo
Rua Maria Margarida, Nº 6A
Rua José Cardoso Pires, lote
7.13

Local: entidade(s)

Centro Social da Musgueira, Associação Espaço Mundo

Resultados esperados

Adesão e utilização da plataforma por empregadores,
entidades formadoras e candidatos.

Valor
Cronograma
Periodicidade

2000 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
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Nº de destinatários

1500

Objectivos especificos para que
concorre

2, 3

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

Promoção da empregabilidade
Matching de candidatos inscritos às ofertas de emprego ou
formação publicadas na plataforma e apoio personalizado aos
candidatos no processo de registo e processo de procura de
emprego e integração no mercado de trabalho.
2 técnicos da área do emprego e formação do Centro Social
da Musgueira

Local: morada(s)

Rua Maria Margarida, Nº 6A

Local: entidade(s)

Centro Social da Musgueira

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

integração profissional de pessoas inscritas na plataforma
em ofertas de emprego ou formação na área de geriatria.
7000 EUR
Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Diário
100
2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

1
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador
250

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

2 Técnicos do Centro Social Musgueira
500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Voluntário Associação Espaço Mundo
150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Designer
300

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Programador
500

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%)

1

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

20

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

250
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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

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

10

Nº de destinatários mulheres

200

Nº de destinatários desempregados

250

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

75

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

125
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

1

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

1

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

5

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

0

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

5500 EUR

Encargos com pessoal externo

8000 EUR

Deslocações e estadias

1500 EUR

Encargos com informação e publicidade

7000 EUR

Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

10000 EUR
9500 EUR
0 EUR
41500 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Centro Social da Musgueira
41500 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Associação Espaço Mundo
Não financeiro
1000 EUR
1 voluntário que dará apoio no diagnóstico e levantamento
de
entidades empregadoras e formadoras na área de
geriatria assim como na fase de divulgação e promoção do
projeto.
Centro Social da Musgueira
Não financeiro
5000 EUR
Recursos Humanos, instalações, logística, transportes,
materiais, etc.

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

41500 EUR
6000 EUR
47500 EUR
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Total dos Destinatários

20700
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