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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

CeFIPsi: Centro de Formação e Investigação em Psicologia Associação

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia das Avenidas Novas (Antiga JF de Nª Sª
de Fátima)

Designação

Fábrica da Igreja Nossa Senhora de Fátima

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

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

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Esta candidatura parte do diagnóstico local feito com a
Junta de Freguesia,Igreja, PSP,CeFIPsi e informação do
Relatório da Consulta Pública sobre a Carta dos
BIPZIP.Insucesso escolar,desocupação dos jovens,realidade
de insegurança,elevado isolamento social da população
idosa, degradação das habitações e desemprego são as
principais problemáticas,ainda com reduzida
intervenção.Ficou clara a necessidade de planear uma
intervenção complementar à já existente para aumentar a
eficácia e a sustentabilidade futura.O CeFIPsi, entidade
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promotora do projeto,tem gerido projetos em parceria com
entidades locais.Uma das atuais entidades parceiras é a
Igreja Nossa Senhora de Fátima,que presta um serviço de
apoio à comunidade através da loja solidária e banco
alimentar, como resposta aos índices de pobreza local. Este
apoio é imprescindível mas não colmata todas as
dificuldades sinalizadas.Pensou-se então numa intervenção
de diferentes eixos que promova a integração escolar e
diminuição dos fatores de risco na adolescência;a
inter-geracionalidade e combate ao isolamento social,e um
terceiro eixo dirigido aos adultos em que ocorra este
acompanhamento na procura de emprego e no desenvolvimento
de competências empreendedoras.Prevê-se a viabilidade
destas atividades devido ao excelente envolvimento das
entidades com a comunidade.A localização sendo no centro
urbanístico de Lisboa, permite fácil acesso, interação com
outras entidades e apoios locais diversos.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover Competências e Empreendedorismo
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Prevê-se integrar nestas atividades voluntários que já são
ativos na igreja, bem como estagiários académicos e
profissionais dos cursos de psicologia e de animação que
pertencem à entidade promotora, que possam dar continuidade
à mesma após término do financiamento. A mesma será feita
em articulação com os catequistas, uma vez que muitas das
crianças e jovens frequentam a catequese e dessa forma
estes serão mais um apoio futuramente. O espaço continuará
a ser cedido pela Igreja Nossa Senhora de Fátima, bem como
a água, luz e os materiais didáticos.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Esta atividade continuará a ser desenvolvida na igreja, uma
vez que já existe a cedência do espaço e alguns dos
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voluntários da igreja já se articulam com os idosos na
cedência de alimentos e vestuário. Uma vez que se irá
contar com a parceria informal da PSP, que já integra nas
suas funções este apoio aos idosos no seu domicilio,
espera-se com o projeto estreitar a articulação entre esta
entidade de serviço publico e as entidades parceiras, no
sentido de futuramente ser uma mais valia no combate ao
isolamento social da população sénior.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Com este objetivo pretende-se promover indivíduos
responsáveis e empreendedores que através do apoio do
projecto consigam concretizar alguns serviços na comunidade
e na criação do próprio negócio através da Bolsa de Emprego
para posteriormente o desenvolverem de forma autónoma.
Por outro lado todo o acompanhamento na capacitação e apoio
na procura de emprego permite dotar os destinatários de
competências de integração no mercado de trabalho e
desempenho positivo no mesmo, sendo que esses destinatários
servirão de apoio aos novos elementos que procurem o
projeto

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

"MEU ESPAÇO"

Descrição
Recursos humanos

Integração de um técnico a tempo inteiro e um técnico a
tempo parcial, ambos da entidade promotora. Integração de
estagiário da comunidade da área de animação
sócio-cultural.Estagiário da Ordem dos Psicólogos.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

4938 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
40
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

1

"Por MIM, por NÓS"

Descrição
Recursos humanos

Integração de um técnico a tempo inteiro e um técnico a
tempo parcial, ambos da entidade promotora, integração de 3
estagiários de mestrado de psicologia, integração de uma
técnica de serviço social da Junta de Freguesia.

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

-

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

Actividade 3

3742 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
15
1

"Saber+"

Descrição
Recursos humanos

Integração de um técnico a tempo inteiro e um técnico a
tempo parcial, ambos da entidade promotora, voluntário
externo no âmbito das explicações.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

4054 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
20
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4

1

"Páginas da Vida"

Descrição
Recursos humanos

Integração de um técnico a tempo inteiro pertencente à
entidade promotora e dois técnicos a tempo parcial,
Voluntários da Comunidade ou externos.

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

-

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

Actividade 5

2813 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
15
2

"Visitas Domiciliárias"

Descrição
Recursos humanos

Integração de um técnico a tempo inteiro pertencente à
entidade promotora e dois técnicos a tempo parcial.

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

-

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

2243 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
25
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Actividade 6

"Somos Comunidade"

Descrição
Recursos humanos

Participação de 1 técnico a tempo inteiro e 1 técnico a
tempo parcial da mesma entidade promotora. Participação de
2 técnicos a tempo parcial das Entidades Parceiras (um
técnico da Igreja Nossa Senhora de Fátima e um técnico da
Junta de Freguesia), Voluntários da comunidade e externos,
3 Estagiários de Psicologia da Entidade Promotora.

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

-

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

Actividade 7

2258 EUR
Mês 3, Mês 7
Pontual2 eventos
45
2

"Capacitar para Empregar"

Descrição
Recursos humanos

Integração de 1 técnico a tempo inteiro e de um técnico a
tempo parcial da entidade promotora e integração de 1
técnico a tempo parcial da Entidade Parceira Igreja Nossa
Senhora de Fátima), integração de 1 voluntário da
comunidade e de outro externo à comunidade.

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

-

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

1404 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
40
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Actividade 8

"Bolsa de Emprego"

Descrição
Recursos humanos

Integração de 1 técnico a tempo inteiro e um técnico a
tempo parcial da entidade promotora, integração de dois
técnicos a tempo parcial das entidades parceiras (Junta de
Freguesia e igreja Nossa Senhora de Fátima).

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

3493 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Mensal

Nº de destinatários

8

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

19486 EUR

Encargos com pessoal externo

0 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

39 EUR
450 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3945 EUR

Equipamentos

1025 EUR

Obras
Total

0 EUR
24945 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

CeFIPsi: Centro de Formação e Investigação em Psicologia Associação
24945 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

CeFIPsi (Centro de Formação e Investigação em Psicologia)
Não financeiro
11890 EUR
Estagiários no valor de 11340 euros
Data Show no valor de 400
Quadro no valor de 150 euros
Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima
Não financeiro
4600 EUR
Técnica de serviço social em tempo parcial que irá auxiliar
em algumas das atividades - 3600 euros
Cedência de material didáctico de xadrez - 1000 euros
Igreja Nossa Senhora de Fátima
Não financeiro
3285 EUR
- Instalações no valor de 2250 euros;
- Água no valor de 360 euros;
- Eletricidade no valor de 450 euros;
- Material Didático no valor de 225 euros.

TOTAIS
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Total das Actividades

24945 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

19775 EUR

Total do Projeto

44720 EUR

Total dos Destinatários

208



