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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

ANAFS - Associação Nacional dos Alistados das Formações
Sanitárias

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Portuguesa de Instrutores de Socorrismo

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

Ignição
BRIC- LX 1
31. Armador
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Os sismos são fenómenos geológicos recorrentes
imprevisíveis. Implica que zonas como Lisboa, que já foram
atingidas por sismos destrutivos, possam a vir a ser
afectadas de novo. No entanto, é possível minimizar os
danos causados pelos sismos, como o de 1755, aplicando
medidas estruturais para reduzir as suas consequências,
promovendo junto das populações acções de formação, com
vista à sua preparação e entrosamento na estrutura de
resposta à emergência, especialmente nos habitantes ou
utilizadores de infra-estruturas existentes em áreas com
maior probabilidade de danos. Assim, o projecto "BRIC LX1" visa contribuir e melhorar a resposta num conceito
global CERT (Comunity Emergency Response Team) e
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garantir a proteção de pessoas e bens, através da
constituição de uma Brigada de Resposta de Intervenção
Comunitária, com organização estrutural, preparada
técnicamente e dotada de equipamento e material.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

A formação de 20 residentes do Bairro do Armador tem como
finalidade dotá-los de formação e equipamento de 1ª
intervenção, para que autonomamente possam responder a uma
situação de emergência até à chegada dos socorros
institucionais. O entrosamento inicial com o Regimento de
Sapadores Bombeiros de Lisboa, como parceiro informal,
beneficiará a articulação intemporal entre as partes em
qualquer situação de emergência.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

O módulo de Operações de Socorro visa transmitir os
conhecimentos sobre o conceito de Protecção Civil, os
órgãos e serviços do Sistema Nacional de Protecção Civil,
as características das catástrofes, classificações e
respostas. O módulo de Socorrismo visa transmitir
conhecimentos de prevenção de acidentes, doenças
cárdio-vasculares, doenças transmissíveis e técnicas
simples de resposta. A obtenção desta competência, após
aproveitamento na avaliação final, representa um cartão de
socorrista registado na Secretaria Geral do MAI, garante a
salvaguarda da vida humana e como tal o desenvolvimento de
cidadania activa de forma intemporal em qualquer
emergência. O módulo de Luta Contra Incêndios, pretende
sensibilizar os participantes a adquirirem competências no
âmbito da prevenção, quer na organização de espaços comuns,
quer em cada residência, tendo em conta o tipo de edificado
do Bairro do Armador e combate inicial ao fogo. O módulo de
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Busca e Salvamento Urbano visa transmitir os conhecimentos
necessários para estas operações, os diversos tipos
construtivos, a ocupação dos edifícios e por consequência
os locais potenciais onde podem ser encontrados
sobreviventes e a remoção de vítimas superficiais em
incidentes com colapso de edifícios. Qualquer incidente
catastrófico, provoca deslocados, pelo que o módulo de
Gestão de Deslocados tem como objetivo habilitar os
participantes com conhecimentos de implementação,
acolhimento e gestão de deslocados.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

As iniciativas locais promovidas pela população residente
no Bairro do Armador, em que os exercícios práticos irão
ser realizados no exterior em espaço referenciado pela
GEBALIS, vão incrementar a capacidade de auto-organização
coletiva e por consequência a preservação dos equipamentos
habitacionais e espaços comuns para mitigação das
consequências de qualquer incidente que venha ocorrer.
O convívio durante a formação teórica/prática dos elementos
da BRIC com as forças de socorro (Regimento de Sapadores de
Bombeiros de Lisboa e GIPS/GNR) com quem se irão articular
no futuro em situação de emergência, revela-se um potencial
de sustentabilidade pela sua duração intemporal e uma
melhor resposta de emergência, seguindo o conceito de que a
proteção de bens e pessoas é uma responsabilidade de todos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Mobilização de residentes

Descrição
Recursos humanos

Equipa da ANAFS, Equipa da APIS, Equipa do Gabinete da
GEBALIS, Equipa do RSBLISBOA, Equipa do GIPS/GNR.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

765 EUR
Mês 1, Mês 2
Semanal
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

35
1

Formação- Operações de Socorro

Descrição
Recursos humanos

Formadores da ANAFS apoiados por elementos do GIPS/GNR e
RSBLISBOA, do Gabinete da GEBALIS para apoio nas
instalações.

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

-

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

Actividade 3

3745 EUR
Mês 3
Semanal
20
1, 2, 3

Primeiros Socorros

Descrição
Recursos humanos

Formadores da APIS, apoiados pela Equipa da ANAFS, pela
Equipa do RSBLISBOA, pela Equipa do GIPS/GNR, Equipa do
Gabinete da GEBALIS para apoio nas instalações.

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

-

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

8098 EUR
Mês 4
Semanal
20
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concorre

Actividade 4

1, 2, 3

Luta Contra Incêndios

Descrição
Recursos humanos

Formadores da ANAFS, apoiados pela equipa do RSBLISBOA,
equipa do GIPS/GNR e equipa do Gabinete da GEBALIS, para
apoio nas instalações quer da formação teórica, quer da
prática em ambiente aberto, sendo que com o simulador está
garantido o aproveitamento dos resíduos da queima para
efeitos ambientais.

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

-

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

Actividade 5

7671 EUR
Mês 5
Semanal
20
1, 2, 3

Busca e Salvamento Urbano

Descrição
Recursos humanos

Formadores da ANAFS, apoiados pela equipada APIS, Equipa do
RSBLISBOA, equipa do GIPS/GNR e equipa do Gabinete da
GEBALIS, para apoio nas instalações quer da formação
teórica, quer da prática em ambiente aberto para
movimentação de cargas e escoramentos provisórios.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

10039 EUR
Mês 6, Mês 7
Semanal
20
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6

1, 2, 3

Gestão de Campos de Deslocados

Descrição
Recursos humanos

Formadores da ANAFS, apoiados pela equipada APIS, Equipa do
RSBLISBOA, equipa do GIPS/GNR e equipa do Gabinete da
GEBALIS, para apoio nas instalações quer da formação
teórica, quer da prática em ambiente aberto para montagem
de tendas para alojamento de emergência.

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

-

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

8594 EUR
Mês 8, Mês 9
Semanal
20
1, 2, 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)
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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

----------

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

6600 EUR

Deslocações e estadias

7500 EUR

Encargos com informação e publicidade

3537 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3215 EUR

Equipamentos
Obras
Total

18060 EUR
0 EUR
38912 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

ANAFS - Associação Nacional dos Alistados das Formações
Sanitárias
38912 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

ANAFS
Não financeiro
5500 EUR
Material diverso para garantia da formação inicial
RSBLISBOA
Não financeiro
1 EUR
Visitas de estudo, demonstrações de equipamentos e
materiais de LCI. Organização da proteção e socorro na
Cidade de Lisboa.
GIPS/GNR
Não financeiro
1 EUR
Visitas de estudo e apresentações de material USAR e HAZMAT

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

38912 EUR
5502 EUR
44414 EUR
135



