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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Sociedade Anti Alcoólica Portuguesa

Designação

Positivo

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

Ignição
In-Mouraria Migrantes - Saúde
36. Pena
43. Alfama
44. Mouraria
62. Castelo
64. Anjos

ODS 2030

---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Em 2012, 4,1% da população do país era estrangeira, sendo o
segundo grupo mais representativo (21,6%) oriundo dos
PALOP. O conhecimento da situação epidemiológica e os
fatores que a influenciam continua limitado. A evidência
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mostra que a população migrante apresenta um risco
aumentado de infeção pelo VIH resultante das condições e
características dos processos migratórios. Os imigrantes em
situação irregular encontram-se em situação de maior
vulnerabilidade uma vez que a natureza do estatuto legal,
diferenças linguísticas e culturais, falta de informação,
educação e trabalho, assim como um tendencial menor acesso
aos serviços de saúde, exclusão social e fatores
relacionados com o género, potenciam o isolamento e o
stress, colocando-os em maior risco de exposição a infeções
transmissíveis. Este risco é aumentado devido ao acesso
inadequado a informação sobre prevenção, serviços e medo de
estigmatização quando serviços ou informação são
procurados. Portugal devido à sua história de migrações
recíprocas com as ex-colónias apresenta uma epidemia
generalizada, acima de 1% nestas populações. Em Portugal,
cerca de 20% dos diagnósticos de VIH são em migrantes, 5
vezes superior à população geral. A zona da Mouraria tem
presentes diversas comunidades migrantes originárias não só
desta região como de outros países, com necessidades em
termos de informação também elas diferentes
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

A área geográfica apresenta uma quase total ausência de
respostas de rastreio de proximidade dirigidas às
populações identificadas, bem como hiatos em termos de
distribuição de material de prevenção e redução de riscos.
Está documentada (SIDA em números, 2013, DGS) a alta
prevalência de VIH nesta área. Em articulação com a Junta
de Freguesia Sta. Maria Maior, a autarquia e outras
organizações já presentes no terreno, pretendemos
consolidar uma rede de parceiros e potenciais financiadores
que permitam futuramente assegurar a continuidade do
projeto. A sustentabilidade será garantida por um conjunto
de protocolos com entidades de referência. Está em curso um
protocolo de cooperação médica e investigação em saúde com
a Faculdade de Ciências Médicas da UNL. Mais se os
resultados comprovarem, como esperado, o custo-eficácia
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desta resposta será procurada uma contratualização com a
ARSLVT que assegurará a cobertura de mais de 60% dos
custos. A DGS assegurará o financiamento da cobertura da
distribuição de material de prevenção sexual. O
investimento que o GAT se propõe fazer com doações privadas
permite diminuir os custos alocados para os anos seguintes.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Serão estabelecidos protocolos de referenciação para a
consulta da especialidade dos hospitais da área e oferecido
acompanhamento à primeira consulta por um membro da equipa,
além de se promover o acesso aos cuidados de saúde básicos
para IST e saúde sexual. Serão estabelecidos protocolos de
atuação para cada uma das comunidades, informação sobre
direitos, regularização, acesso ao SNS, entre outros.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Nesta área, e em termos da saúde, existem respostas
limitadas em termos de informação ajustada às necessidades
das diferentes comunidades, respostas ao nível dos
rastreios e facilitação no acesso ao SNS.
Esta resposta pretende colmatar esta lacuna, fortalecendo e
divulgando um serviços anónimo, confidencial e gratuito de
rastreios para o VIH e outras IST.
Pretendemos ainda aumentar a informação disponível sobre
saúde, com particular enfoque no VIH, hepatites víricas e
outras IST, sendo que tanto o VIH como as hepatites B e C
são endémicas em alguns dos países de origem das
comunidades migrantes presentes não só na Mouraria, como em
toda a cidade de Lisboa, nomeadamente nas comunidades
originárias de países da África subsaariana.
A informação e distribuição de material preventivo será
assegurada noutras respostas já existentes no terreno, bem
como em locais de frequência das comunidades abrangidas
pelo mesmo.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Gabinete de Enfermagem

Descrição
Recursos humanos

Coordenador do projeto - 12.935,98 EUR com as seguintes
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tarefas: Adaptar material informativo e respetiva
distribuição às diferentes comunidades; Rastreio do VIH e
IST e referenciação para resultados reativos; Apoio do CNAI
e reuniões, atendimentos sobre direitos, regularização,
acesso ao SNS, entre outros; Elaboração de relatórios
técnicos às entidades financiadoras
Enfermeira -Diana Silva - 7.974,72 EUR com as seguintes
tarefas:Adaptar material informativo e respetiva
distribuição às diferentes comunidades; Rastreio do VIH e
IST e referenciação para resultados reativos; Distribuir
preservativos e gel lubrificante.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

Actividade 2

26073 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Diário
650
1, 2, 3

Gabinete de Atendimento social

Descrição
Recursos humanos

Assistente Social - Marta Luz- 7.974,72 EUR com as
seguintes tarefas: Disponibilização de informação sobre
direitos, regularização, acesso ao serviço Nacional de
Saúde, entre outros; Referenciação para entidades
competentes.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

11244 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Diário
1300
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

1, 3

Distribuição de preservativos e gel

Descrição
Recursos humanos

Mediadoras Comunitárias: Edna tavares e Danae Rodriguez.
Estes dois membros que integram a equipa são financiados
através do programa de estágios profissionais e do programa
Vida Emprego, do Instituto de de Emprego e Formação
Profissional (IEFP). Desta forma, pretende-se também
introduzir pessoas chave no mercado de trabalho.

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

-

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

Actividade 4

1400 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
9000
1, 2, 3

Logística e gestão do espaço

Descrição
Recursos humanos

Daniel Simões - Coordenador do Projeto - Responsabilidades:
- Contactos institucionais; consolidação e aumento da rede
de parcerias, gestão de stocks; análise de dados; reporte e
produção de relatórios.
Responsável Administrativa e Financeira - Mafalda Ferreira
- 9380EUR (custo suportado pelo GAT). Responsabilidades:
- Organização administrativa e financeira; produção de
relatório financeiro.
Danae Rodriguez - 6309EUR (Programa Vida Emprego) - funções
de atendimento aos utentes, distribuição de complemento
alimentar, distribuição de material de prevenção, registos
diários de atividades do projeto.

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

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

Actividade 5

5786 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Diário
1950
1, 2, 3

Literacia em Saúde

Descrição
Recursos humanos

Identificação dos temas-chave; reuniões com elementos das
comunidades; reuniões de equipa quinzenais para discussão
de conteúdos; revisão científica dos materias produzidos

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

-

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

4697 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
9000
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

---------Constituição da equipa de projeto
Criação de emprego (Impacto)
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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

----------

Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------
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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

12936 EUR

Encargos com pessoal externo

15949 EUR

Deslocações e estadias

1315 EUR

Encargos com informação e publicidade

5397 EUR

Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

12733 EUR
870 EUR
0 EUR
49200 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos
49200 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade

Programa Gilead Génese
Financeiro
10000 EUR
Rastreio da infeção pelo VIH, hepatites víricas, infeções
sexualmente transmissíveis. Contrato em anexo.
Instituto de Emprego e Formação Profissional

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

7825 EUR

Descrição

Estágio Profissional de Edna tavares
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Entidade

Instituto de Emprego e Formação Profissional

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

6309 EUR

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

Programa Vida Emprego Danae Rodriguez
Direção Geral de Saúde
Não financeiro
3000 EUR
Material preventivo (preservativos e gel lubrificante) e
material informativo.
Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da Universidade
de Lisboa
Não financeiro
5000 EUR
Supervisão de investigação-ação em comunidades migrantes
através da Prof. Doutora Sónia Dias, do Departamento de
Saúde Pública.

TOTAIS
Total das Actividades

49200 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

32134 EUR

Total do Projeto

81334 EUR

Total dos Destinatários

21900



