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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional
VITAE

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Vitória Clube de Lisboa

Designação

Junta de Freguesia do Beato

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Dimensão
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir
ODS 2030

Ignição
Oficina do Sabão - "Mais Emprego, Mais Sustentabilidade"
59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho, situa-se na
freguesia do Beato e surge na sequência da necessidade de
realojar os habitantes do Bairro da Curraleira após o
processo de demolição de que foi alvo.
Possui 454 fogos com edificado em estado razoável e
infraestuturas em bom estado, a Câmara Municipal de Lisboa
prevê como principal necessidade a este nível, uma
intervenção a médio prazo para a impermebialização de
empenas e reparação de coberturas com estimativa de custos
no valor de 926.000,00 euros.
Em termos macro esta área territorial apresenta uma forte

2

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

concentração de problemas sociais associados ao desemprego,
à ausência de capacitação, à baixa escolaridade, factores
que favorecem o bloqueio de oportunidades, e o estigama
social. È ainda de salientar a dependência face às
prestações sociais e a ausência de recursos alternativos.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Melhorar a Vida no Bairro
Adultos (população em idade ativa)Desempregados, população
não activa na Comunidade

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Este objectivo será assegurado através de 2 parceiros
imputados parcialmente ao projecto (1 técnica de serviço
social e 1 engenheira). Relativamente às prácticas de
reciclagem de óleo alimentar com vista à sua transformação
em sabão, as restantes actividades de tipo pedagógico serão
desenvolvidas em parceira com o IEFP: formação modular para
o fabrico de sabão artesanal; técnicas de procura de
emprego; apoio à criação do próprio emprego; gestão
doméstica (gestão do dinheiro, cozinha económica,
revalidação de competências).
O treino de competências pessoais será assegurado por 1
técnico imputado ao projecto a tempo inteiro (1 psicólogo).
O treino de competências pessoais será efectuado
individualmente e em actividades de grupo.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Este objectivo será assegurado através do apoio na procura
de emprego sustentado no suporte social e psicológico (a
assegurar pelo técnico de serviço social imputado
parcialmente e por um psicólogo a tempo parcial) enquanto
alternativa, sendo que a génese do projecto assenta em
promover a empregabilidade através do atelier para fabrico
de sabão artesanal a instalar localmente e da fábrica a
instalar na Rua Gualdim Pais 97 - continuidade da Estrada
de Chelas. Os custos com equipamentos encontram-se
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contemplados neste projecto.
A continuidade do projecto encontra-se assegurada pelas
receitas que venham a resultar da comercialização do sabão
a produzir no atelier local

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Este objectivo encontra-se assegurado através da
colaboração com os parceiros (Junta de Freguesia do Beato e
Vitória Clube de Lisboa) designadamente através da
divulgação e da colaboração em acções de
formação/sensibilização para a recolha do óleo alimentar,
outros resíduos, papel com vista à reciclagem através da
colaboração e de promoção de actividades desportivas (1
torneio de futebol) e culturais (1 peddy paper, 1 exposição
" O Meu Sabão")

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

-

Descrição
Recursos humanos

1 técnico de serviço socvial a tempo parcial
1 engenheira a trempo parcial
1 espaço físico (a disponibilizar pelos parceiros)
1 alambique
diversas formas, varinhas mágicas, luvas, máscaras,
recipientes, fogão eléctrico, colheres de pau, soda
caústica, acúcar, essências, outros equipamentos - máquinas
de produção

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

27500 EUR
Mês 1, 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

1
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Actividade 2

-

Descrição
Recursos humanos

Imputação parcial da técnica de serviço social e do
psicólogo afectos ao projecto
formadores financiados pelo IEFP
espaço físico disponibilizado pelos parceiros

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

5000 EUR
Mês 1, 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

1

Actividade 3

-

Descrição
Recursos humanos

Imputação parcial do psicólogo afecto ao projecto
espaço físico disponibilizado pelos parceiros

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

2500 EUR
Mês 1, 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

1

Actividade 4

-
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Descrição
Recursos humanos

Imputação parcial da técnica de serviço social e do
psicólogo afectos ao projecto
espaço físico disponibilizado pelos parceiros

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

2500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre
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Actividade 5

-

Descrição
Recursos humanos

colaboração parcial de todos os técnicos afectos ao
projecto
colabortação dos recursos humanos dos parceiros (Junta de
Freguesia do Beato e Vitória Clube de Lisboa)
espaço físico disponibilizado pelos parceiros e material de
divulgação

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

870 EUR
Mês 1, 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
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Actividade 6

-
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Descrição
Recursos humanos

colaboração parcial de todos os técnicos afectos ao
projecto
colabortação dos recursos humanos dos parceiros (Junta de
Freguesia do Beato e Vitória Clube de Lisboa)
espaço físico disponibilizado pelos parceiros e material de
divulgação, equipamento desportivo

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

1500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

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
(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)

----------
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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

----------

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

----------

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

----------

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

0 EUR

Encargos com pessoal externo

20000 EUR

Deslocações e estadias

1500 EUR

Encargos com informação e publicidade

2370 EUR

Encargos gerais de funcionamento

4500 EUR

Equipamentos
Obras
Total

11500 EUR
0 EUR
39870 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional
VITAE
39870 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

VITAE - Associação de Solidariedade e Desenvolvimento
Internacional
Não financeiro
11000 EUR
Serviços administrativos, de contabilidade e de direcção
técnica

TOTAIS
Total das Actividades

39870 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

11000 EUR

Total do Projeto

50870 EUR

Total dos Destinatários

0



