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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Obra Social das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Histórias Desenhadas

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

Ignição
GeraEncontro
44. Mouraria
64. Anjos

ODS 2030

---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Continuidade da actividade Cidadania Activa permitindo o
contacto regular com a população-alvo e follow das acções
realizadas. Como se registam movimentações de mulheres em
contexto de prostituição para as zonas do projecto, essas
novas beneficiárias serão incluídas no processo
informativo, orientador e de encaminhamento proporcionado
por esta actividade. Mulheres com maior rede social.
Comunidade mais receptiva e integradora. Grupo de mulheres
mais coeso, autónomo e participativo

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Os bairros em que o projecto pretende intervir constituem
zonas da cidade de Lisboa onde mais acentuadamente se
regista a prática de prostituição de rua (160 mulheres) e
onde a intervenção com esta realidade se torna prioritária
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pela sua associação a um quadro de vulnerabilidade,
isolamento e exclusão social. Tem-se registado uma
tendência crescente quanto à presença de mulheres nos
arruamentos da Mouraria. A zona dos Anjos, apesar do
esforço das entidades estatais e locais na resolução de
diversas problemáticas sociais, continua a ser a área com
maior incidência de prostituição de rua. Apesar da presença
diária da população alvo nestes bairros, a sua situação de
isolamento face à comunidade, resistência ao usufruto de
respostas locais e fraca ou inexistente rede social de
suporte continuam a ser elementos caracterizadores da sua
situação social. Regista-se um considerável desinvestimento
pessoal, social e profissional, havendo uma progressiva
deterioração de competências nos mais variados âmbitos,
assim como um ambiente de rivalidade/competição entre as
próprias mulheres. É premente sensibilizar a comunidade e
os seus intervenientes como agentes de socialização e
integração destas mulheres, através de espaços de partilha,
aprendizagem e criação de laços sociais. A nível dos
recursos e potencialidades, enaltece-se o processo de
reabilitação destes bairros, emergindo diversas entidades e
iniciativas de âmbito social, assim como a melhoria da
actividade económica.
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

O contacto regular, sistemático e próximo que a equipa da
entidade promotora mantém com a população-alvo garante a
regularidade e continuidade das beneficiárias nas acções e
um processo de follow up após a conclusão do projecto. Por
outro lado, a articulação constante e sólida com a rede de
parcerias que a OSIO criou e consolidou ao longo dos seus
30 anos de existência na comunidade permitirá a
continuidade do trabalho de envolvência comunitária com a
população alvo. Salienta-se que os bairros do projecto são
zonas privilegiadas de organizações de âmbito de
intervenção social, estando sensibilizadas para a
continuação do trabalho iniciado com o projecto. Contudo,
este projecto e a equipa que o dinamizará é crucial na
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mediação entre a comunidade e a população alvo, dando o
impulso necessário para um movimento recíproco entre a
população-alvo e a comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

A OSIO dispõe de uma equipa técnica e instalações fixas que
permitirão, não só no período de execução do projecto, mas
também na fase sustentabilidade, um contacto próximo e
continuado que permitirão o acompanhamento das mulheres.
Estes acompanhamento pode dar resposta às necessidades
pontuais que forem surgindo e/ou na concretização de
projecto de vida alternativo e processos de follow up. O
trabalho de articulação em rede com os mais diversos
parceiros da comunidade permite uma capacidade de resposta
abrangente às várias situações.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

A permanência da equipa da OSIO no terreno, onde apresenta
uma relevância estratégica reconhecida, assim como o espaço
de referência que disponibiliza diariamente para as
mulheres (instalações fixas da instituição) criam as
condições para acompanhar as utentes num processo de
estimulação e de manutenção de ama actividade ao longo dos
próximos anos. Ressalva-se que será sempre incentivada a
integração das mulheres nas mais diversas iniciativas
locais e respostas sociais da comunidade para que se
consiga alcançar uma integração plena. As zonas do Bairro
BIP ZIP do projecto são privilegiadas na criação artísticas
e movimentação social, pelo que serão aproveitados esses
recursos, tentando que as beneficiárias do projecto se
associem a essas estruturas

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Cidadania Ambulante

Descrição
Recursos humanos

2 técnicos
1 voluntário
1 elemento variável também voluntário (no âmbito da saúde
ou da comunidade)
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Local: morada(s)
Local: entidade(s)

actividade em espaço público sem necessidade de
cedência/autorização de utilização dos locais onde vai ser
realizada;

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

2700 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

Nº de destinatários

160

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 2

Sessões Motivacionais informativas

Descrição
Recursos humanos

Equipa do Projecto, entenda-se, coordenadora, psicóloga,
assistente social, técnica de emprego e logístico

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

Obra Social das Irmãs Oblatas
Rua Antero de Quental nº 6 A, 1150-043 Lisboa

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

Actividade 3

2520 EUR
Mês 3, Mês 4
Mensal
20
1, 2, 3

Laços Femininos

Descrição
Recursos humanos

Para além dos RH afecto ao projecto e que constituem a
equipa técnica, para esta actividade pretende-se convidar
formadores ocasionais para dinamizarem algumas das
actividades.
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Local: morada(s)
Local: entidade(s)

OSIO e Via pública

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

Actividade 4

4706 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Pontual
30
1, 2, 3

Interage com a comunidade

Descrição
Recursos humanos

Equipa técnica do projecto e focal point das organizações
comunitárias envolvidas.

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

Associação Renovar a Mouraria;
Largo Residências;
Cozinha Popular da Mouraria;
Junta de Freguesia Santa Maria Maior;
Na rua Com histórias;

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

Actividade 5

3632 EUR
Mês 7, Mês 9, Mês 11
Mensal
20
1, 3

Eu sei fazer

Descrição
Recursos humanos
Local: morada(s)

1 tutor da OSIO;
1 focal point da instituição de acolhimento;
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Local: entidade(s)

Algumas entidades com possibilidade de integração de
estágio são: Largo Residências; Lisboa Ginásio Clube;
Associação Renovar a Mouraria.
Os estágios poderão ocorrer noutras entidades, devido a
novas possibilidades decorrentes das actividades
anteriores.

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

Actividade 6

4200 EUR
Mês 8, Mês 9, Mês 10
Semanal
5
1, 2, 3

Estimul (Arte)

Descrição
Recursos humanos

Equipa técnica do projecto e técnicos de referência dos
parceiros envolvidos

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

MOVEA
ARTA
Na rua com Histórias
Frame colective
Sou

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

7242 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Semanal
7
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

10
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador do projecto/psicóloga
336

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Assistente Social
168

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica de Emprego
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formadores Ocasionais
30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntários
150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados
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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)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

15

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

250

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

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

20

Nº de destinatários mulheres

160

Nº de destinatários desempregados

146

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

11

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

3

Nº de destinatários imigrantes

49

Nº de destinatários Alcoolismo

18

Nº de destinatários consumidoras de
drogas

50
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

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
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Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

6

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

1

Nº de Flyers distribuidos

200

-

0

-

0

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

12600 EUR

Encargos com pessoal externo

2195 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento

0 EUR
300 EUR
9905 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR

Total

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

Obra Social das Irmãs Oblatas
Não financeiro
13800 EUR
O valor de 13800EUR refere-se ao valor mensal da renda do
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espaço onde as actividades do projecto decorrerão, bem como
custos fixos mensais (luz, água...)
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Associação Histórias Desenhadas
Não financeiro
150 EUR
Apoio na divulgação do projecto e das actividades junto da
Comunidade. O parceiro propõe-se a dinamizar uma oficina de
"contar histórias", criando ferramentas de comunicação e
expressão.
Cozinha Popular
Não financeiro
100 EUR
Apoio na divulgação do projecto e das actividades junto da
Comunidade. Cedência de espaço para a realização de
actividades, nomeadamente as da actividade, Interage com a
comunidade.
MOVEA
Não financeiro
100 EUR
Apoio na divulgação do projecto e das actividades junto da
Comunidade, mais concretamente na realização de workshops
integrados na actividade Estimul (Arte) - desenvolvimento
de sessões em que a Arte predomina.
SOU Largo de Residências
Não financeiro
250 EUR
Apoio na divulgação do projecto e das actividades junto da
Comunidade. A SOU será parceira na integração de potenciais
estágios, Eu sei fazer - integração de Mulheres em
estágios; e na actividade Estimul (Arte) desenvolvimento de sessões em que a Arte predomina.

TOTAIS
Total das Actividades

25000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

14400 EUR
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Total do Projeto
Total dos Destinatários

39400 EUR
242



