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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

APDES

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Designação

ABD - Associación Bienestar y Desarrollo

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

Ignição
Drug Checking
50. Rua de São Paulo (eixo)
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

O serviço DC manter-se-á no terreno, assegurado pelo grupo
de voluntários formado ao longo do 1º ano, supervisionado
pela APDES e com o apoio da FCUL e EnergyControl. Para
garantir a sua sustentabilidade os utilizadores passarão a
pagar um valor simbólico por análise, cobrindo os gastos do
material de desgaste. Ainda, as atividades de
sensibilização e disseminação do serviço no 1º ano
contribuirão para a validação e apropriação do mesmo por
parte da comunidade, permitindo a sua continuidade.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Este Eixo caracteriza-se pela vivência do lazer noturno de
turistas e lisboetas que, apesar de não residirem no local,
constituem uma comunidade local com necessidades e
problemáticas às quais interessa responder. O contexto
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recreativo é composto por vários bares/discotecas que
oferecem diferentes serviços, resultando na frequência de
grupos heterogéneos em termos de idade (apesar da maioria
ser jovens dos 18 - 30 anos), estatuto sociocultural,
nacionalidade e formas de viver a noite. O consumo de SPA
na Europa tem aumentado e hoje está muito associado ao
lazer noturno. A mobilidade e o turismo têm um forte
impacto na disseminação de NSP e padrões de consumo.
Segundo o OEDT (2015) o consumo de droga em Lisboa está a
aumentar e a capital é a 16ª cidade Europeia onde mais se
consome cocaína e a 19º no que respeita ao MDMA. O
diagnóstico do SICAD (2013) para o Cais do Sodré, revela
que existem consumos de cannabis, cocaína e MDMA, entre
outras. O facto de estas SPA serem ilegais, sem regulação,
favorecem o aparecimento de adulterações e NSP, que
acarretam riscos de saúde e sociais. Apesar de existirem
adulterantes de baixo risco se utilizados em doses baixas
(cafeína, paracetamol, etc), há determinados adulterantes
com capacidade mortal (25-NBOM vendido como LSD, fentanilo
adicionado a heroína e cocaína, etc.). Estas questões têm
vindo a receber a atenção das autoridades de vários países
europeus, fomentando o aparecimento de serviços de DC em
locais onde os consumos ocorrem.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover a Inclusão e a Prevenção
Jovens

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

A fase de execução do projeto inclui esforços que pretendem
a continuidade do serviço de DC no terreno. Por um lado,
através das ações com a comunidade, da divulgação do
serviço junto da população-alvo, população geral, decisores
políticos, entre outros, e da disseminação da avaliação
científica e resultados do projeto pretendemos chegar a
vários públicos e sensibilizá-los para a importância desta
resposta no terreno e promover a sua participação na
promoção da sua permanência.
As atividades do projeto incluem ainda a criação de um
grupo de voluntários que no final do 1º ano de projeto
estará capacitado gerir o serviço integrado de DC,
supervisionado por uma equipa da APDES.
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Paralelamente, e visto que a experiência de terreno nos
mostra a disponibilidade dos utentes pagarem uma quantia
simbólica para usufruírem deste serviço, no período de
sustentabilidade será cobrada a quantia de 2EUR por
análise, de forma a cobrir os custos com materiais
consumíveis necessários à sua continuidade.
Os parceiros formais do projeto manifestaram ainda a sua
disponibilidade em continuar a apoiar o serviço na fase de
sustentabilidade, sempre que necessário: da parte do
Departamento de Química e Bioquímica da FCUL o laboratório
e o técnico destacados para este projeto estarão
disponíveis para análises pontuais nesse período e o
EnergyControl manter-se-á a supervisionar o Serviço, com
reuniões Skype 2 vezes por ano.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

As ações de divulgação e sensibilização que iremos levar a
cabo durante a fase de execução permitirão chegar aos
diversos intervenientes estratégicos, com vista a criar uma
atitude informada e positiva relativamente a este serviço.
Pretendemos levar a comunidade local a apropriar-se e
participar ativamente no mesmo, de forma a que todos se
envolvam na fase de sustentabilidade, promovendo o serviço
e a sua continuidade no terreno. Os agentes-chave da
comunidade que serão alvo das diversas actividades,
funcionarão como agentes multiplicadores da mensagem,
transmitindo as informações e conhecimentos adquiridos ao
longo do ano de execução do projeto a novos atores do
território. Também o grupo de Voluntários e a APDES,
estarão disponíveis durante o período de sustentabilidades
para, pontualmente, desenvolver ações de formação e
sensibilização destinadas à comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Laboratório de Drug Checking

Descrição
Recursos humanos

O técnico de DC fará a gestão do laboratório e de todas as
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tarefas associadas à análise química das substâncias.
Juntamente com o Técnico do DC, o técnico de RRMD procede à
devolução dos resultados da análise, e faz o acompanhamento
individualizado necessário. Estes dois técnicos estarão
sempre acompanhados por 1 ou 2 voluntários, numa formação
em contexto de trabalho, sendo que estes irão assumindo
progressivamente mais responsabilidades, até serem capazes
de gerir autonomamente o serviço. O coordenador reunirá
semanalmente com a equipa de forma a monitorizar as ações
realizadas e programar as ações a realizar.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

APDES

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

Actividade 2

23324 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Semanal
500
1

Formação de Voluntários

Descrição
Recursos humanos

O programa formativo será criado pelo coordenador do
projeto e expert do Energy Control, com contributos dos
técnicos RRMD e DC. A formação inicial será ministrada pelo
expert do Energy Control e pelo técnico do DC. A formação
contínua e as reuniões gerais serão acompanhadas pelos
técnicos de DC e RRMD. Na avaliação final todos os
intervenientes estarão envolvidos.

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

Junta de Freguesia da Misericórdia

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

3556 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
20
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

1, 2

Debate Público sobre Drug Checking

Descrição
Recursos humanos

O debate será dinamizado e moderado pelo técnico de RRMD em
conjunto com o Técnico de DC. Os grupo de voluntários será
convidado a participar no debate dando o seu contributo e
testemunhos sobre a implementação do serviço. O coordenador
acompanhará a organização do debate.

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

Bar situado no Cais do Sodré (a definir) / Junta de
Freguesia da Misericórdia

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

Actividade 4

870 EUR
Mês 5
Pontual1
30
1, 2

Formação a Técnicos

Descrição
Recursos humanos

O técnico de RRMD e DC irão preparar e ministrar a
formação, com apoio do coordenador do projeto.

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

Junta de Freguesia da Misericórdia

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

1688 EUR
Mês 7
Pontual1
30
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concorre

Actividade 5

2

Comunicação

Descrição
Recursos humanos

As atividades de Comunicação do projeto serão geridas e
levadas a cabo pelos técnicos do projeto. A dinamização das
sessões e acompanhamento será da responsabilidade do
Técnico de DC, em parceria com os professores da ETIC
destacados para acompanhar a atividade junto dos alunos.
O coordenador do projeto irá acompanhar as atividades.

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

ETIC

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

Actividade 6

4214 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
9999
1, 2

Intervenção de Proximidade

Descrição
Recursos humanos

Os RH do projeto alocados a esta atividade serão os
técnicos de DC e RRMD, com supervisão do coordenador, apoio
dos voluntários e da equipa Check!nLx.

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

NA

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

3762 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11
Mensal
3000
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7

1, 2

Drug Checking Day

Descrição
Recursos humanos

Tanto na organização como na implementação da campanha,
estarão envolvidos o coordenador, técnicos e voluntários do
projeto.

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

APDES

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

Actividade 8

1101 EUR
Mês 6
Pontual1
3550
1, 2

Seminário Final

Descrição
Recursos humanos

A organização do Seminário ficará a cargo do Coordenador de
Projeto. No seminário toda a equipa técnica e grupo de
voluntários estarão envolvido quer na execução logística.
Como Oradores do Seminário serão convidados o Especialista
do Projeto Energy Control, bem como um representante do
Departamento de Química e Bioquímica
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

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

ETIC

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

2448 EUR
Mês 12
Pontual1
90
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 9

2

Avaliação

Descrição
Recursos humanos

A avaliação do projeto será gerida pelo coordenador. Os
técnicos e voluntários estarão responsáveis para recolha de
dados de terreno e ao coordenador caberá o tratamento dos
mesmos, redigindo os relatórios intercalar e final.

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

APDES

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

Actividade 10

3992 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
0
1, 2

Supervisão

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será desenvolvida pelo supervisor destacado
pelo EnergyControl, coordenador e técnico de DC do projeto
(APDES)

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

APDES

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

5029 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Mensal
0
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Objectivos especificos para que
concorre

1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

4
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador de Equipa
360

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de Redução de Riscos e Minimização de Danos
630

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de Drug Checking
1800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntários
2280

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim
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Função
Horas realizadas para o projeto

Professor ETIC
60

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Supervisor - Energy Control
32

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Supervisor - Energy Control
36

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%)

1

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

0

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

50

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

9999

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

3
Equidade
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Nº de destinatários com deficiência /
doença mental
Nº de destinatários mulheres
Nº de destinatários desempregados

0
6000
0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

9999

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

10

Nº de destinatários imigrantes
Turistas/Estudantes Estrangeiros

0
3500
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

6

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

0

Nº de intervenções no espaço público

21

Nº de publicações criadas

2

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

2

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

3

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

0

Manuais

1

-

0

-

0

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

33833 EUR



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Encargos com pessoal externo

0 EUR

Deslocações e estadias

2062 EUR

Encargos com informação e publicidade

6150 EUR

Encargos gerais de funcionamento

7939 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR

Total

49984 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

APDES
49984 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

APDES
Não financeiro
16530 EUR
Contributo não financeiro através do apoio logístico de
voluntários e dos recursos materiais e humanos
disponibilizados através da articulação com a equipa
Check!n nas intervenções em proximidade.

Entidade

ETIC - Escola

Tipo de apoio

Não financeiro

Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

1100 EUR
Valor correspondente à cedência do Espaço para o seminário
final bem como a 30h de trabalho de 2 professores que
apoiaram a concepção dos materiais design e comunicação do
projeto
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Não financeiro
2650 EUR
Este apoio diz respeito ao uso do laboratório da FCUL, bem
como o custo salarial do técnico desta entidade e da
operação do espectrometro de massa.

Entidade

Energy Control

Tipo de apoio

Não financeiro
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Valor
Descrição

1350 EUR
Este apoio reflecte-se através das horas de trabalho
dedicadas pelo Técnico do EC destacado para supervisionar a
implementação do serviço de DC no Cais do Sodré, após a
formação inicial da Equipa. O supervisor irá reunir
mensalmente (por skype) com os Coordenador e Tecnico de DC.

TOTAIS
Total das Actividades

49984 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

21630 EUR

Total do Projeto

71614 EUR

Total dos Destinatários

17219



