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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação para o Planeamento da Família

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

ATM-Associação Tempo de Mudar para o Desenvolvimento do
Bairro dos Lóios

Designação

Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação
Sexual e Identidade de Género

Designação

Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Dimensão

Ignição

Designação

Tal Igual

BIP/ZIP em que pretende intervir

27. Lóios
29. Flamenga
30. Condado
31. Armador
32. Quinta das Salgadas / Alfinetes
33. Marquês de Abrantes
34. PRODAC

ODS 2030

---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO
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Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

No relatório da consulta pública dos BIP/ZIP, os resultados
da zona oriental são consonantes com o que nos é
transmitido por quem acompanhamos, desde 2006: os
principais problemas continuam a ser desemprego,
marginalidade, desocupação dos jovens e insucesso/abandono
escolar.
Caraterísticas comuns em situações de pobreza passam por
haver papéis de género marcados, assimetrias de poder
significativas e menor envolvimento na educação das
crianças por parte dos homens, delegando nas mulheres
tarefas domésticas e de relação escola/família, perpetuando
a desigualdade de género. Esta desigualdade contribui,
ainda, para o aumento da incidência de violência familiar
e/ou conjugal e negligência relativamente às crianças.
Estes dados são fundamentados pela experiência da APF ao
intervir nesta comunidade e pelo crescente nº de
encaminhamentos, nomeadamente da CPCJ e SCML, relacionados
com negligência, violência intrafamiliar, dificuldades na
gestão de conflitos pós-separação e rutura dos laços
paterno-filiais. Estas problemáticas são envidenciadas na
família mas também nas relações que as instituições
estabelecem com as famílias, onde as expectativas nos
papéis de género reforçam, muitas vezes, esta desigualdade.
O empenho na promoção da Igualdade de Género no exercício
da parentalidade, é uma necessidade primordial para
promover o desenvolvimento social destas comunidades e
garantir o exercício de direitos por parte de mães, pais e,
principalmente, crianças.
Promover a Inclusão e a Prevenção
Família

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Um maior envolvimento dos homens nos cuidados e educação
das crianças, promove a igualdade de género e contribui
para a melhoria da vida de homens, mulheres e crianças
nestas comunidades, o que perdura no tempo e tem um impacto
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positivo no desenvolvimento e nas relações que as pessoas
estabelecem nas suas vidas, bem como na forma como
participam nas suas comunidades, contribuindo para a
diminuição de comportamentos de risco e violência. Formar
profisionais de educação, permite o mainstreaming de
género, quer na forma como as instituições se organizam,
quer na forma como se relacionam com crianças e famílias,
mantendo o gender-equal parenting como um referencial para
a sua intervenção. A campanha permite a sua utilização
recorrente, pode ter um impacto ao longo do tempo e ser
reativada sempre que se justifique, assim como o jogo.
Continuaremos a trabalhar com famílias beneficiárias deste
projeto no âmbito de outros serviços que desenvolvemos no
terreno, continuando a promover o envolvimento paterno.
Quanto aos jovens mediadores, com quem temos trabalhado e
continuaremos a fazê-lo, sabemos que pessoas jovens
capacitadas, com informação correcta, passam a fazer
escolhas adequadas à promoção da sua saúde, da igualdade de
género e ao exercício dos direitos sexuais e reprodutivos e
são capazes de ajudar pessoas da sua rede relacional
directa e indirecta a aceder a informação relevante para
fazer escolhas livres e informadas, actuando como
mediadores comunitários.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Pais com ligações próximas, não violentas com as suas
crianças vivem mais tempo, têm menos problemas de saúde
física e mental, abusam menos de drogas e são mais
produtivos no trabalho e são, de forma, geral, mais
felizes. A APF desenvolve um serviço de Ponto de Encontro
Familiar e Mediação Familiar nestes territórios, pelo que
podemos continuar a trabalhar na promoção de laços
paterno-filiais quebrados e na mediação de conflitos
interparentais.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Homens que se sentem mais seguros e confiantes no
desempenho dos seu papel paternal, aumentam o seu
envolvimento na vida das crianças, contribuindo para uma
distribuição de tarefas mais equalitária e justa,
aumentando o bem-estar de todos e libertando as mulheres
para outras atividades (sociais, profissionais, etc.). O
impacto desta mudança revela-se nas famílias, mas também
nas comunidades onde estas pessoas vivem e na sociedade em
geral, a vários níveis, incluindo, até, o económico.
O jogo de competências parentais perdura no tempo e pode
ser utilizado noutros momentos e contextos e, mesmo com
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outras famílias referenciadas no mesmo território ou
noutros da cidade de Lisboa. Continuaremos a trabalhar com
famílias beneficiárias deste projeto no âmbito de outros
serviços que desenvolvemos no terreno, continuando a
avaliar e promover competências parentais individualmente
ou em grupos de pais.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Igualizar-Ações de sensibilização

Descrição
Recursos humanos

Pessoal técnico da APF e de entidades parceiras; técnico/a
de contacto em cada instituição

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

-

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

Actividade 2

4167 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
PontualVinte e quatro
200
1, 2, 3

Igual-idade - Grupo Mediadores

Descrição
Recursos humanos

Pessoal técnico da APF e de entidades parceiras; pessoa de
contacto na Escola Secundária Dom Dinis

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma

2425 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

Semanal
350
1

Imagem Igual

Descrição
Recursos humanos

Pessoal técnico da APF e de entidades parceiras; técnico/a
de contacto em cada instituição; fotógrafo e técnico de
imagem.

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

-

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

Actividade 4

6032 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10
Mensal
100
1, 2, 3

E-igual

Descrição
Recursos humanos

Pessoal técnico da APF; designer; fotógrafo e técnico de
imagem

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

4925 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
PontualUm
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5

2500
1, 2, 3

Duplo CLIC

Descrição
Recursos humanos

Pessoal técnico da APF (Coordenadora e técnico/a); Designer
e programador

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

-

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

Actividade 6

4576 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
PontualUm
100
1, 2, 3

Festival Grande Plano p/a Igualdade

Descrição
Recursos humanos

Pessoal técnico da APF; palestrantes; técnico de imagem e
de edição; designer gráfico

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

-

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

2875 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9
PontualUm
50
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

25
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora
520

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica Superior
229

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica Superior
208

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Fotógrafo
30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de Imagem
50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Designer
50
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Programador Informático
25

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntári_ AMPLOS
84

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnic_ ATM
84

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnic_ Escola Secundária Dom Dinis
84

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Criação de emprego (Impacto)
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

0

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)

130

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

2840

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
1500

Nº de destinatários desempregados

35

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

350

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

5
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

3

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

0

Nº de intervenções no espaço público

2

Nº de publicações criadas

3

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

0

-

0
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-

0

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

11674 EUR

Encargos com pessoal externo

5000 EUR

Deslocações e estadias

1150 EUR

Encargos com informação e publicidade

2175 EUR

Encargos gerais de funcionamento

5001 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR

Total

25000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação para o Planeamento da Família
25000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Associação para o Planeamento da Família

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

2400 EUR

Descrição

Entidade

Cedência de espaço na sala formação da sede da delegação
Lisboa da APF: 2400EUR. Este valor corresponde ao custo
efectivo de 80h X 30EUR/hora (valor de aluguer de
referência). A Sala está completamente equipada, não sendo
necessário nenhum investimento por parte da CM Lisboa)
Associação para o Planeamento da Família

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

2787 EUR

Descrição

Cedência de espaço na sede da delegação Lisboa da APF para
desenvolvimento do projeto, avaliado em 25% do valor da
renda mensal de 929EUR. Serão utilizadas duas salas para o
desenvolvimento do projeto para os técnicos alocados no
mesmo e para preparação de materiais, etc.
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

ATM-Associação Tempo de Mudar para o Desenvolvimento do
Bairro dos Lóios
Não financeiro
947 EUR
Valor calculado com base no número de horas estimadas de
um/a técnico/a da ATM (5%/mês) para fazer articulação
institucional para alcançar os objetivos do projeto e
divulgação das atividades do mesmo.
Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação
Sexual e Identidade de Género
Não financeiro
100 EUR
Valor calculado com base nas despesas de funcionamento
(telefonemas, deslocações, entre outras) d_ voluntári_ da
AMPLOS para fazer articulação institucional para alcançar
os objetivos do projeto e divulgação das atividades do
mesmo.
Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa
Não financeiro
947 EUR
Valor calculado com base no número de horas estimadas de
um/a técnico/a do Agrupamento de Escolas (5%/mês) para
fazer articulação institucional para alcançar os objetivos
do projeto e divulgação das atividades do mesmo.

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

25000 EUR
7181 EUR
32181 EUR
3300



