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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação de Santa Engrácia de Lisboa

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de São Vicente

Designação

Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe

Designação

Junta de Freguesia de Marvila

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Dimensão
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Ignição
Fada Dentinho
23. Graça / Sapadores
30. Condado
43. Alfama
65. Quinta do Ferro

ODS 2030

Saúde de Qualidade
Reduzir as Desigualdades
Síntese do Projecto

Fase de execução

Este projeto é direcionado
as crianças dos CAF e das Pré
primaria
e visa a prevenção, e sensibilização das boas
práticas de saúde oral. Através das crianças pretende-se
passar a mensagem ás famílias, sendo que a prioridade serão
crianças que nunca tiveram uma experiencia de ir ao
dentista. As palavras chave são
sensibilizar, prevenir
e cuidar

Fase de sustentabilidade

A sustentabilidade do projeto é possível pois um dos nossos
parceiros tem meios técnicos disponíveis Gabinete de
estomatologia que porá á disposição do publico alvo, em
horário que não interfira com outras consultas.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

A saúde oral era no tempo dos nossos avós, um parente pobre
da medicina. O elevado grau de analfabetismo associado a
poucas qualificações académicas, originava que o emprego
fosse muito virado para profissões de baixo rendimento
económico pelo que o valor disponível para a Saúde
preventiva nas famílias era pouco ou nenhum, e este será um
dos motivos de termos tanta população
mais velha,com
graves problemas de falta de dentição.
Nesse tempo ir ao
dentista significava dor, tirar dentes tratar não era
equacionado na maior parte das vezes
A criação
do SNS
em setembro de 1979, altera todo o paradigma da saúde em
Portugal. O acesso a cuidados de saúde, passou a estar
plasmado na lei e é universal, e atualmente o ck dentário
já é uma realidade, e a situação tem vindo a mudar muito
gradualmente nas pessoas de menor rendimento disponivel
Promover a Inclusão e a Prevenção
Crianças
Objetivo Geral
Uma casa nunca se começa a construir pelo
telhado, sob pena de que a falta de alicerces sólidos
ponham em risco toda a estrutura. É por este facto que o
objetivo geral do projeto fada dentinho, é
ensinar e
sensibilizar as crianças
e famílias para, as boas
práticas de saúde oral, como escovar os dentes, quantas
vezes por dia, o porquê dos dentes de leite caírem,
pretende-se quebrar o medo e aumentar a confiança das
crianças porque ir ao dentista, é bom.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

A forma como comunicar e divulgar o projeto "Fada Dentinho"
nas escolas
do 1º ciclo é de enorme importância para o
êxito do mesmo. Uma série de flyers, serão distribuídos,
pelos agrupamentos de escolas envolvidos, assim como pelo
promotor e parceiros. Os Flyers com indicação
da
divulgação do projeto, e
os cuidados básicos de higiene
dentária serão distribuídos, aos alunos. As redes sociais,
tanto do promotor como dos parceiros também serão um meio a
otimizar pela comunicação e imagem, para a divulgação do
mesmo.
A inovação do projeto, a mensagem que o mesmo passa,

os
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hábitos de prevenção que transmite , e acima de tudo
trabalhar com as crianças a necessidade de
cuidar para
manter uma dentição saudável, são mais que razoes para o
projeto ficar nos territórios, envolvidos, como uma mais
valia

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Iniciar visitas aos estabelecimentos de ensino para falar
da importância de se ir ao dentista desde pequenino. Nesta
primeira abordagem pretendemos ter a perceção de quantas
crianças é que
estão sensibilizadas pelas famílias para
esta temática, quantas é que pela primeira vez entrarão em
contacto com o dentista.

Sustentabilidade

Este projeto tem disponibilidade de meios materiais e
humanos, assim como a
de
voluntários recém licenciados
em medicina dentária, para desenvolverem este trabalho
junto dos CAF, da Junta de Freguesia de São Vicente
e da
Pré primária de forma a mudar comportamentos e a criar
hábitos de higiene
oral que possam não existir

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Feita a primeira abordagem em contexto de sala de aula,
passaremos para uma visita Guiada
ao espaço físico de um
consultório dentário.
Será experienciada a
cadeira, o
raio X,
e os restantes equipamentos e instrumentos.
As
crianças participantes, será ensinada, a forma de fazer uma
boa escovagem.

Sustentabilidade

Existem meios técnicos e humanos que estão disponíveis para
o projeto, pelo que o mesmo será sustentável tanto a médio
como a longo prazo

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

O Dr. Dentinho vai á escola
Uma primeira abordagem será feita em contexto de ambiente
escolar, para que
no universo, se possa ver a amostra de
alunos que estão sensibilizados nas famílias para esta
problemática. Falar do tipo de alimentos que não devemos
comer, muitos doces e lembrar
que os dentes não são
sempre os mesmos
Nesta fase dois

do projeto iremos ter necessidade de um
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médico dentista e um médico estagiário
Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

CAFS das escolas, Convento do Desagravo, Natália Correia, e
Rosa Lobato de Faria, na Freguesia de São Vicente em Lisboa
.
Pré escolar do Centro Social e Paroquial de São
Maximiliano de Kolbe em Marvila
Faria
Creche do Centro Social e paroquial de São Maximiliano de
Kolbe em Marvila.
Cafs das escolas Rosa Lobato de Faria
Espera-se após esta primeira abordagem,
ter uma noção de
quantos alunos estão sensibilizados ou já cuidam da higiene
dentária
13247 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 5, Mês 6, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Semanal
700
1, 2

Ir ao consultório do Dr. Dentinho
Após a primeira atividade em contexto de sala de aula
começarão a ser organizadas visitas ao consultório,
as
crianças irão sentar-se na cadeira
poderão fazer um Rx
para verem o dente por dentro, aprenderão como se faz uma
boa escovagem
Vai
haver necessidade de um médico dentista e um
médicos estagiários

ou 2

Polo clinico da junta de Freguesia de São Vicente na
calçada dos Barbadinhos em Lisboa
Junta de Freguesia de São Vicente, polo Clinico
As crianças certamente passarão para as suas famílias a
experiência e deste modo, a mensagem de que
há
necessidade de levar
os dentinhos
ao médico
18922 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11
PontualBi semanal conforme a necessidade
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

700
1, 2

Dói o dentinho , e agora.....
Após o primeiro contacto com o consultório dentário o
médico, terá a perceção de casos que possam necessitar de
intervenção clinica,
é chegado o momento, de intervenção.
Médico dentista e estagiário
Calçada dos Barbadinhos nº 36
Polo clinico da Junta de Freguesia de São Vicente
Depois deste momento esperamos que comece a existir um
maior cuidado com a dentição para precaver, situações de
risco no futuro
16922 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 12
PontualBi semanal
700
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

3
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora
224

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Médico dentista
245

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não 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

0

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

0

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

0
Equidade

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

0

300
0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

700

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

100
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

8

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

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

0

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

0

Nº de vídeos criados

10

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

0

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

5511 EUR

Encargos com pessoal externo

20580 EUR

Deslocações e estadias

3000 EUR

Encargos com informação e publicidade

2500 EUR

Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

12500 EUR
5000 EUR
0 EUR
49091 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação de Santa Engrácia de Lisboa
49091 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Junta de Freguesia de São Vicente
Não financeiro
7200 EUR
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Descrição

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

A junta de Freguesia de São Vicente,
enquanto parceira
irá disponibilizar os meios técnicos, consultório de
estomatologia
que possui no se polo clinico, assim como
será responsável pela limpeza . do mesmo.
Junta de Freguesia de Marvila
Não financeiro
1300 EUR
Apoio em Flyers e fotocópias para divulgação do projecto
Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe
Não financeiro
1000 EUR
Apoio na logística para transporte das crianças até ao
consultório do Dr Dentinho

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

49091 EUR
9500 EUR
58591 EUR
2100
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