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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Positivo

Designação

Associação Mums and Kids

Designação

AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social

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

Ignição
Movimento Inclusivo
44. Mouraria
64. Anjos

ODS 2030

---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

As mulheres que frequentam o Bairro da Mouraria e Anjos
para prática da prostituição, constituem uma população
vulnerável , com fracos recursos económicos e alvo de
estigma e exclusão social. Os seus agregados familiares são
destruturados apresentando uma percentagem considerável de
familias monoparentais, constituídas por mães solteiras com
menores a cargo, em risco de pobreza e exclusão social.
Registando-se também casos de sinalizações pela Comissão de
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Protecção de Crianças e Jovens e de algumas crianças
institucionalizadas ou em vias de serem retiradas às
familias nucleares. O problema de fracos recursos
económicos é agravado pela falta de competências ao nível
da gestão familiar. Contudo, constata-se que estas mulheres
têm potencialidades que não se manifestam devido à baixa
auto-estima e falta de suporte sócio-familiar.
Em 2014 foi registada uma percentagem de 34% de Mulheres
Imigrantes na zona dos Anjos 43% e na zona da Mouraria. A
acrescer ao estigma e à exclusão social inerente à prática
da Instituição, esta população tem dificuldades de
integração devido à diferença cultural, ao fraco dominio da
lingua portuguesa e da situação irregular de algumas destas
mulheres.
Relativamente aos recursos da Comunidade, a actividade
económica predominante é o comércio tradicional e foi alvo
de intervenção pública de reabilitação onde se potenciou a
criação de oportunidades económicas, laborais,
(multi)culturais e recreativas, em consequência do
processo de reabilitação.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover a Inclusão e a Prevenção
Adultos (população em idade ativa)mulheres exclusão
social

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Os espaços físicos da Instituição asseguram a realização
das acções para a concretização deste objectivo, as quais
serão enriquecidas com o apoio dos recursos das parcerias
que se vierem a estabelecer. Depois da fase de execução do
presente projecto, os espaços fixos da Obra Social das
Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor (OSIO) asseguram a
continuidade das actividades, em complementaridade com uma
equipa técnica fixa. O contacto continuo com a
população-alvo, que garante a participação da mesma nas
mais diversas intervenções, é um aspecto central e
inalienável na instituição e em toda a sua congregação
europeia, pelo que se garante a sua continuidade. Estes
aspectos de base que garantem, por si só, a
sustentabilidade desta intervenção serão reforçados pelo
esforço permanente na procura de financiamento e realização

3

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

de candidaturas a projectos. Contamos com o apoio
financeiro da Casa Mãe, da Obra Social das Irmãs Oblatas do
Santíssimo Redentor, em Madrid. assim como no
estabelecimento de parcerias com entidades e associações
que se enquadrem nos objectivos a alcançar.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

O contacto continuado e próximo da equipa da OSIO com a
população-alvo permite a detecção das situações de risco
psicossocial em que é necessário a promoção de uma
parentalidade positiva. Por outro lado, a articulação
constante com outras entidades (ex. SCML, CPCJ, Juntas de
Freguesia) permite um apoio complementar, tanto na
sinalização de situações como na intervenção. A relação de
proximidade e de confiança com estas mulheres permite não
só a avaliação, mas também adesão e motivação das famílias
à intervenção em causa. A OSIO tem uma equipa fixa
multidisciplinar que permite uma intervenção técnica
adequada neste âmbito, assim como instalações fixas que
permitem não só, um espaço com privacidade para atendimento
individual, mas também para acções de intervenções grupais.
Continuaremos a elaborara candidaturas a financiamento mas
também contamos com o apoio da Congregação, mais
propriamente a Casa Mãe, da Obra Social das Irmãs Oblatas
do Santíssimo Redentor, em Madrid.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

A intervenção da OSIO na comunidade dos bairros BIP ZIP
deste projecto é de relevância estratégica reconhecida.
Neste sentido, a receptividade da intervenção da OSIO a
nível local tem sido elevada, ao longo dos 27 anos que
intervém em Lisboa, considerando-se viável o envolvimento
da comunidade como objectivo deste projecto.
Para além do exposto, a OSIO tem uma rede de parcerias
locais considerável e uma equipa técnica fixa que permite
as acções propostas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1
Descrição

Movimento de Aproximação
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Recursos humanos

Técnicos Equipa de Rua, Técnicos do projecto e Voluntários

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

-

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

Actividade 2

8176 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11
Semanal
130
1, 2, 3

Movimento Partilha dos Saberes

Descrição
Recursos humanos

Moderador/mediador com bom domínio da Língua Inglesa
(fixo),dinamizadores e formadores a identificar ao longo da
actividade de acordo com as motivações e recursos
identificados (mulheres, técnicos, indivíduos da
comunidade)

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

-

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

Actividade 3

3945 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Semanal
10
1

Movimento da Família

Descrição
Recursos humanos

Técnicos da área das temáticas a abordar, Técnicos da
Instituição e voluntários.
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Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

Actividade 4

3927 EUR
Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Semanal
14
2

Movimento na Comunidade

Descrição
Recursos humanos

Orientador de Estágio e Técnicos da Instituição
Pessoal afecto às outras Entidades

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

8362 EUR
Mês 8, Mês 9, Mês 10
Pontual

Nº de destinatários

7

Objectivos especificos para que
concorre

3

Actividade 5

Movimento multicultural

Descrição
Recursos humanos

Mediador/moderador Cultural, Técnicos da Instituição e
Voluntários

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

-
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Valor

590 EUR

Cronograma

Mês 11

Periodicidade

Pontual

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

16
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

6
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador
352

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico Equipa de Rua 1
135

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico Equipa de Rua 2
135

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

voluntário 1
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Horas realizadas para o projeto

132

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

voluntário 2
132

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Moderador/mediador (actividade 2 e 5)
68

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico da instituição
44

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

orientador de estágios
30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formadores/dinamizadores (actividade 2)
68

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

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%)

0

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

1

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

16

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

140

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental
Nº de destinatários mulheres

0
170

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

0

---crianças /adolescentes

7
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

15

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

264

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

0
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Nº de páginas de facebook criadas

0

Nº de vídeos criados

0

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

0

Novas parcerias

2

-

0

-

0

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

5536 EUR

Encargos com pessoal externo

4727 EUR

Deslocações e estadias

1351 EUR

Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

584 EUR
12279 EUR
523 EUR
0 EUR
25000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor
25000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade

Obra Social das Irmãs Oblatas do Santissímo Redentor
Não financeiro
12500 EUR
Instalações da Osio
-
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0 EUR
-

TOTAIS
Total das Actividades

25000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

12500 EUR

Total do Projeto

37500 EUR

Total dos Destinatários

177



