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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

PROSALIS-Projecto de Saúde em Lisboa

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

FPAT - Federação Portuguesa de Instituições Sociais Afectas
à Prevenção de Toxicodependências

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

Ignição
ReciproCidade
35. Rego (Bairro de Santos e PER)
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

A habitação social constitui a aproximação básica e
tradicional dos Municípios à problemática social e o
chamado "bairro social" foi a fórmula encontrada para
responder ao problema das famílias social e economicamente
mais desfavorecidas, devendo constituir-se como um meio de
inserção destas populações.
A população residente neste Bairro social é bastante
diversa no que respeita às origens dos seus moradores. Nele
coabitam famílias retornadas e refugiadas das ex-colónias,
imigrantes da Europa de Leste e um significativo número de
famílias de etnia cigana. Apesar da grande variedade
cultural e étnica, grande parte da população residente tem
alguns denominadores comuns: baixo nível de escolaridade,
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famílias disfuncionais, situação face ao emprego
caracterizado por condições de trabalho precárias ou mesmo
desemprego, entre outros. Estas circunstâncias acabam por
provocar graves situações de exclusão social, entendida
como a fase extrema de um processo de marginalização, um
percurso descendente ao longo do qual se verificam
sucessivas rupturas na relação do indíviduo com a sociedade
(ruptura com o mercado de trabalho, rupturas familiares e
afectivas). Nesta perspectiva, a população acima descrita
apresenta algumas características que a coloca em situação
de risco, essencialmente sobre as crianças e jovens por se
encontrarem numa fase de aprendizagem e de construção da
sua trajectória individual, logo, bastante mais vulneráveis
a todas as influências externas.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover a Inclusão e a Prevenção
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Uma das formas que iremos explorar no sentido de garantir a
sustentabilidade deste projeto será incentivar a formação
de grupo de voluntariado que possa dedicar a este projeto
algum do seu tempo, trabalho, talento, habilidades e
interesses criando oportunidades de participação solidária
e um intercâmbio de experiências. Em contrapartida, estará
a oferecer-se oportunidades para que as pessoas estabeleçam
contactos, aprendam novas habilidades, ganhem novas
experiências de trabalho, aumentem a sua
auto-estima, melhorando a sua saúde e a sua vida.
A venda de produtos que venham a ser realizados no âmbito
deste projeto (atividade que não se deve confundir com uma
finalidade lucrativa já que as receitas serão totalmente
investidas no projeto para a concretização dos seus
objetivos sociais) constituirá também um meio de garantir
alguma sustentabilidade.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
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Sustentabilidade

Uma das formas de garantir a sustentabilidade é motivar os
beneficiários / destinatários a manterem-se ligados ao
projeto como voluntários, monitores ou dinamizadores, uma
espécie de retribuição em forma de "banco de tempo" pelos
benefícios que retiraram da sua passagem pelo mesmo,
aumentando os laços afetivos com o bairro e auxiliando no
seu desenvolvimento social.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Pretendemos envolver parcerias ligadas ao meio académico,
aproveitando sinergias já criadas nomeadamente com o ISCTE
potenciando a sustentabilidade do projeto através do
acolhimento e integração de estudantes de licenciaturas e
mestrados
nas áreas das ciências sociais e humanas recolhendo como
voluntários, estagiários curriculares e profissionais
permitindo assegurar no futuro uma estrutura mínima de
funcionamento com os necessários recursos (humanos,
financeiros, etc.) que garantam o desenvolvimento das
actividades.
Em termos de ações de formação, canalizaremos a experiência
da Entidade Promotora no submissão, implementação e
desenvolvimento de candidaturas ao abrigo de financiamentos
comunitários permitindo, desta forma, manter sempre
disponível à população alguma oferta de educação /
formação.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Movimento Interculturas

Descrição
Recursos humanos

1 Psicólogo a tempo parcial
1 Assistente Social a tempo parcial
1 Animador Sócio-Cultural

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

11091 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

75
1

Gabinete de Atendimento e Encaminha

Descrição
Recursos humanos

1 Psicólogo a tempo parcial
1 Assistente a tempo parcial

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

-

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

Actividade 3

5691 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
300
1, 2, 3

Promoção da Empregabilidade

Descrição
Recursos humanos

1 Assistente Social a tempo parcial

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

4066 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal

Nº de destinatários

300

Objectivos especificos para que
concorre

2, 3
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Actividade 4

Formar para Incluir

Descrição
Recursos humanos

1 Assistente Social a tempo parcial
Formadores a tempo parcial

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

-

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

Actividade 5

17799 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 8, Mês 9
Diário
50
2, 3

Prevenir em Família

Descrição
Recursos humanos

- 1 Psicólogo a tempo parcial
- 1 Assistente Social a tempo parcial
- Técnicos convidados provenientes de Instituições que
trabalham ao nível da prevenção, tratamento e reinserção da
problemática da toxicodependência

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

-

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

5691 EUR
Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8
PontualBimestral, num total de 4 ações
150
2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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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)

----------

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

----------
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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
Encargos com pessoal interno

12930 EUR

Encargos com pessoal externo

27133 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

0 EUR

Encargos gerais de funcionamento

4275 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR

Total

44338 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

PROSALIS-Projecto de Saúde em Lisboa
44338 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

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

44338 EUR
0 EUR
44338 EUR
875



