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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Centro Padre Alves Correia

Designação

Rumo - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

BIPP - Inclusão para a Deficiência

Designação

ARIA - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda

Designação

Kind of Black Box, Ass. Cultural s/ Fins Lucrativos

Designação

Ajuda de Mãe

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

Ignição
Hub para a Inclusão
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
13. Bela Flor
14. Liberdade
15. Quinta do Tarujo
41. Sete Moinhos
42. Casal Ventoso
51. Cascalheira / Alvito Velho
54. Rua Possiodónio da Silva
55. Pampulha

ODS 2030

---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Prevê-se a criação de suportes que possam alavancar uma
eventual disseminação de boas práticas desenvolvidas pelo
projeto, criando diversos documentos em formatos
audiovisuais diversos que espelhem a narrativa de
práticas do projeto. A RedEmprega bem como as na novas
redes que estão a ser criadas em Lisboa apropriar-se-ão das
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práticas, e as organização da parceria do projeto que estão
implantadas no território irão garantir a continuidade do
mesmo integrando as novas práticas testadas.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

No Vale de Alcântara localizam-se 9 dos 67 bairros e zonas
de intervenção prioritária, concentrando a maior "fratura
socio-territorial" de Lisboa. Abrange parcialmente as
freguesias de Alcântara, Estrela, Campolide e Campo de
Ourique, com uma população de 55.948 habitantes. Possuiu
indicadores significativos em matéria de desemprego, com
baixos níveis de escolaridade e visíveis dificuldades no
acesso a oportunidades de emprego. Nos diagnósticos
participativos das 4 Comissões Sociais de Freguesia, a
Empregabilidade foi identificada como uma questão
prioritária em virtude do elevado desemprego, baixas
qualificações formais, pouca experiência profissional e
dificuldades de integração.Do diagnóstico feito com as
organizações da RedEmprega que trabalham com a população
imigrante indocumentada/situação de desvantagem, foram
identificadas áreas de potencial convergência da oferta e
da procura do mercado de trabalho do território/zona
envolvente para estes públicos (cuidadores e serviços de
apoio à comunidade), não estando no entanto ao alcance
desta população devido à sua situação documental, ao não
reconhecimento formal de competências e ao fechamento
seletivo das empresas. Desta forma, considerando o acesso
ao emprego um dos pilares para a inclusão dos indivíduos na
sociedade, é urgente por em ação mecanismos que facilitem o
acesso ao mercado de trabalho para os imigrantes assente
nos princípios de igualdade e de dignidade humana.
Promover Competências e Empreendedorismo
Adultos (população em idade ativa)Imigrantes

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição
Sustentabilidade

A sustentabilidade é garantida por três fatores essenciais:
em primeiro lugar, por via de uma participação dos
destinatários na conceção e desenvolvimento do projeto,
garantida não só através da realização de focus group para
auscultação e alinhamento das atividades, como pela
criação de ações adaptadas à realidade de cada participante
e com base nos seus interesses e competências,
preocupação esta, transversal a todo o projeto. Em
segundo lugar, prevê-se a criação de suportes que possam
alavancar uma eventual disseminação de boas práticas
desenvolvidas pelo projeto. No que diz respeito às
Emprega Skills, propomos criar um documento síntese que
espelhe a narrativa de práticas e apresente o referencial
pedagógico- formativo testado. Iremos dar destaque às
estórias de sucesso do projeto e aos seus fatores
determinantes, através de meios audiovisuais diversos. Em
terceiro, realçamos que este projeto nasce de uma dinâmica
pré existente em rede alavancada pela RedEmprega Vale de
Alcântara, que conta já com 4 anos de implementação e que
agrega cerca de 35 organizações, atuando nas comunidades
mais fragilizadas das freguesias de Campolide, Campo de
Ourique, Alcântara e Estrela. Os materiais de narrativa de
práticas produzidos terão nos técnicos dos serviços que
assumem a rede de atendimento de desempregados do Vale de
Alcântara, uma clara possibilidade de futura apropriação.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

O envolvimento das organizações locais ,comunidade e
instituições no processo de co-construção de atividades e
materiais, fortalecerá sistemas e práticas de integração
mais ágeis. Os participantes (pessoas, instituições e
serviços) envolvidos na iniciativa proposta poderão
posicionar-se como agentes de mudança quer seja através do
aperfeiçoamento de algumas ações quer seja pela
incorporação do conhecimento e das práticas, nomeadamente
nos participantes que sairão mais confiantes, esclarecidos
e motivados para novas abordagens que promovem a sua
inclusão. A participação das empresas será assegurada pela
dimensão do trabalho em rede e do conhecimento que as
organizações da parceria detêm ao nível da promoção da
empregabilidade e poderá ser potenciada com a articulação
ao nível do movimento da carta da diversidade que incluiu
já dezenas de empresas da cidade. Adicionalmente, as
dinâmicas associadas à implementação do CLDS3G no
território do Vale de Alcântara, nomeadamente com a
RedEmprega VA e, ao nível municipal, da interligação com o
Programa Redemprega Lisboa, que prevê a criação de duas
novas redes até ao final de 2017 , poderá ser o contexto de
replicação das potenciais boas práticas do projecto e em
particular das Emprega Talks. Ainda ao nível municipal,
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prevemos o cruzamento da execução das ações propostas com o
trabalho que será desenvolvido nos grupos de trabalho do
PDS, nomeadamente os grupos da empregabilidade, saúde
mental e deficiência.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Dentro de uma lógica de potenciar a escala destas ações e a
sua sustentabilidade, o conhecimento produzido no âmbito do
projeto, designadamente desta atividade- Cuidar com
Diversidade- será alvo de uma sistematização e
desenvolvimento de meios de apoio tangíveis. De modo a
poder ser partilhado, disseminado e incorporado por outros,
nomeadamente os destinatários, de forma acessível,
recorrendo predominantemente a formato papel e digital, mas
também, por momento presenciais com dinâmicas de construção
de confiança, possíveis de serem aplicadas em outros
contextos.
Ao nível dos recursos humanos, estes provocarão contextos
propícios à disseminação, contribuindo para a avaliação de
desempenho, juntamente com o estruturar de objetivos
sustentáveis e estratégicos futuros que serão fortalecidos
pelo trabalho em rede garantindo que o conhecimento fique
mais próximo dos destinatários com resultados positivos e
reconhecidos pela população em geral.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Focusgroup/fóruns de auscultação

Descrição
Recursos humanos

5% de Coordenador de Projeto; 5% de técnico (RUMO)

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

CEPAC + AJUDA MÃE

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

2677 EUR
Mês 1, Mês 2
Mensal
30
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

1, 2, 3

EMPREGA Skills

Descrição
Recursos humanos

40% Coordenador do projeto CEPAC; Formandores Externos;

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

CEPAC

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

Actividade 3

20462 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Diário
16
1, 2

Oficinas de Empowerment

Descrição
Recursos humanos

10% Coordenador CEPAC; 5% Técnico da RUMO; Formadores KBB
(artistas profissionais)

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

ARIA, Junta de Freguesia da Estrela

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

Actividade 4

5360 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
30
1

Emprega Talks
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Descrição
Recursos humanos

5% Coordenador CEPAC; 10% Técnico RUMO

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

a confirmar com as entidades após aprovação do projeto

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

Actividade 5

3739 EUR
Mês 4, Mês 7, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Semanal
30
1, 2

Cuidar com Diversidade

Descrição
Recursos humanos

40% Coordenador CEPAC; Formadores Externos-, Coordenador
Pedagógico;

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

Ajuda de Mãe

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

17392 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Diário
15
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

50
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Ana Sofia Ramos Tenreiro- CEPAC
1855

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica Superior- RUMO
371

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formadores Externos
330

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Apoio administrativo
80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica Superior - Ajuda de Mãe
160

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador Pedagógico-Cuidar com Diversidade
100



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Fomadores Kind of black box
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Equipa da animação RedEmprega
160

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

17

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

17

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

150

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

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

15

Nº de destinatários mulheres

80
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Nº de destinatários desempregados

121

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

30

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

100

Empresas

20

Organizações parceiras

31
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

2

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

0

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

0

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

2

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

0

-

0

-

0

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

23867 EUR

Encargos com pessoal externo

10386 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR
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Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento

650 EUR
14727 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR

Total

49630 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Centro Padre Alves Correia
42569 EUR
Rumo - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL
7061 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Ajuda de Mãe

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

2528 EUR

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

Cedência de espaço (160 horas de formação: 2400EUR), 16
horas do tecnico para acompanhamento das ações (128EUR)
CEPAC
Não financeiro
2400 EUR
Cedência de espaço (160 horas de formação: 2400EUR)
RedEmprega
Não financeiro
1280 EUR
Contributo de um Técnico afeto 3horas ao projeto por semana
Junta de Freguesia da Estrela
Não financeiro
1900 EUR
Cedência de espaço (38 sessões de trabalho para a
realização das oficinas de empowermnet a 50EUR por dia total:1900EUR)

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

49630 EUR
8108 EUR
57738 EUR
121



