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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

+Benfica

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Benfica

Designação

Associação Jovens Seguros

Designação

FAZER- Jovens e Mulheres empreendedoras

Designação

Associação de Tempos Livres e Apoio à Família - "Os Putos
Traquinas"

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

Ignição
Vintage Laundry Shop
10. Boavista
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Ao nível da associação criada, alargar o seu âmbito de
intervenção a outros potenciais negócios sociais que
correspondam ao perfil das mulheres empreendedoras
geradoras empregabilidade local, e que respondam a outras
necessidades do bairro (ex: cuidadoras ao domicílio,
estética ao domicílio, etc.). Ao nível da
lavandaria/engomadoria criada, alargar a intervenção à
comunidade em geral e aos potenciais clientes nas áreas da
hotelaria e restauração, garantindo a sua sustentabilidade
e continuidade.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

No bairro residem 1088 famílias, num total de 3316
indivíduos. No que toca ao nível de instrução, existe baixo
nível de escolaridade (56% da pop. até ao 2º ciclo (N=1857)
e incidência de Desemprego, sendo que 19% da população está
desempregada (N=585). Cruzando o desemprego com o grau de
escolaridade verificamos que, 238 jovens até aos 35 anos
estão desempregados (1º trimestre de 2020: fonte- IEFP),
sendo que destes, 94 (39%) estão à procura do 1º emprego,
sendo os restantes 60% (N= 144) desempregados de longa
duração. A estes dados acresce o facto de dos 94 jovens à
procura do 1º emprego, 88% (N=82) terem uma escolaridade
inferior ao 2º ciclo. Existe um grupo de mulheres acima dos
40 anos, desempregadas de longa duração que vivem em
situação de grande vulnerabilidade económica, potenciada
pelo contexto COVID-19, que veio demonstrar a fragilidade
da economia informal que era o sustento destas mulheres na
área da estética, serviços e comércio, estando, neste
momento, identificadas 298 mulheres, que ficaram sem a sua
fonte informal de rendimento. As jovens neet e estas
mulheres são os destinatários preferenciais da intervenção,
pelo que a temática do projeto é a promoção das
competências e o empreendedorismo destes dois grupos,
através da criação de uma associação local de jovens e
mulheres empreendedoras e a implementação de um negócio
local de lavandaria/engomadoria que sirva as necessidades
dos grupos mais vulneráveis, criando emprego e melhorando
as suas condições de vida.
Promover Competências e Empreendedorismo
Adultos (população em idade ativa)-

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

A sustentabilidade desta associação estará garantida pela
própria mobilização dos recursos da comunidade,
nomeadamente pela cedência do espaço para a sede da
associação, por parte da Associação "os putos traquinas",
na loja da futura lavandaria social, pelo apoio logístico
da entidade promotora- a + Benfica, que dispensará os
recursos técnicos e consultoria necessários não só para
constituição da associação, como apoia a candidaturas e
para a sua monitorização por um período de 24 meses e o
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apoio financeiro à associação que depois de constituída
poderá recorrer ao BIS- Programa de apoio financeiro às
instituições locais da freguesia do projecto - No! da
EEGrants já aprovado para o período de 24 meses. Assim
sendo, a associação tem sede garantida, apoio logístico e
financeiro após o terminus do projecto.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

A sustentabilidade da lavandaria/engomadoria passa pela
otimização de recursos locais existentes, o investimento
inicial nos equipamentos (a fundo perdido), e o plano de
negócios que tem em vista a criação de uma carteira de
clientes da área da restauração e hotelaria e turismo da
cidade de Lisboa e concelhos limítrofes.
As instalações da lavandaria/engomadoria são cedidas pela
associação "putos Traquinas", as obras e parte do
equipamento estão garantidos pela Junta de Freguesia de
Benfica e a monitorização da implementação do negócio, é
disponibilizada pelos consultores da entidade promotora,
pelo que estas condições manter-se-ão pelo período de 24
meses, após o términus do projeto. É na partilha dos
recursos locais que o projeto encontra a sua maior força e
sustentabilidade. Por outro lado, a elaboração do plano de
negócios, permitirá que o projeto seja gerador de lucro e
auto-sustentável.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

FAZER

Descrição
Recursos humanos

Local: morada(s)

Para a criação da associação será necessário os seguintes
recursos humanos:
- 7 Membros constituintes
- 1 jurista
- 1 técnico de acompanhamento para o apoio e consultoria
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Local: entidade(s)

Trata-se de uma loja da Gebalis atribuída ao parceiro
Associação "Putos Traquinas", que se destina a desenvolver
projetos com jovens do bairro, pelo que a cedência e
implementação deste projeto com as jovens NEET permite
cumprir os objectivos.

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

Actividade 2

0 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Semanal
50
1

CAPACITAR

Descrição
Recursos humanos

2 formadores para 2 ações de 12 horas

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

Junta de freguesia de Benfica- Centro de Formação do
Qualifica no Bairro da Boavista

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

Actividade 3

0 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Pontual2 ações de 12 horas cada
20
1

FAZER em ação

Descrição
Recursos humanos

- Sócios Constituintes
- 1 técnico de cada uma das entidades parceiras

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

Associação- "Os putos Traquinas"
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Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4

0 EUR
Mês 4, Mês 5
Mensal
12
1

Laundry Vintage Shop- Criação Loja

Descrição
Recursos humanos

Equipa de Obras constituída por 4 elementos da JF Benfica
6 jovens empreendedoras

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

Associação- " Os putos traquinas"

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

Actividade 5

12500 EUR
Mês 1, Mês 2
Diário
300
2

LVS- Serviço à comunidade

Descrição
Recursos humanos

6 jovens mulheres empreendedoras
6 mulheres em formação em regime de rotatividade até a um
máximo de 18 mulheres

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

Associação "Os putos traquinas"

Resultados esperados
Valor

34800 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6

Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Diário
300
2

LVS- Formar

Descrição
Recursos humanos

4 formadores

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

Junta de Freguesia de Benfica

Resultados esperados
Valor

0 EUR

Cronograma

Mês 2, Mês 5, Mês 9, Mês 11

Periodicidade

Pontual4 ações de formação

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

2

Actividade 7

LVS- Desfile Pin-up's

Descrição
Recursos humanos

1 técnico de cada um dos parceiros
6 jovens da LVS
18 mulheres participantes da formação

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

Junta de Freguesia de Benfica

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

0 EUR
Mês 10
Pontual1
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Nº de destinatários

180

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

20
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador- Luis Castro
192

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Lavandaria- Daniela Costa
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Lavandaria- Jéssica Leal
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Lavandaria- Juliana Viegas
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim
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Função
Horas realizadas para o projeto

Lavandaria- Ariana Tavares
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Lavandaria- Carolina Geral
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Lavandaria- Bárbara Pereira
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Lavandaria- Rosa Viana
192

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
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

6

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

200
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Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

300

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

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

8

Nº de destinatários mulheres

24

Nº de destinatários desempregados

24

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

12

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

25

Nº de destinatários imigrantes

8
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

1

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

1

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

12

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

3

Nº de vídeos criados

12

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

2

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

1

-

0

-

0

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

3000 EUR

Encargos com pessoal externo

27600 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

0 EUR

Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

4200 EUR
12500 EUR
0 EUR
47300 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

+Benfica
47300 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de Benfica
Financeiro
19000 EUR
Cedência de Técnico de Acompanhamento 192 h (4 horas
semanais)= 125EUR x 12 meses= 1.500,00EUR
Obras de adaptação do espaço = 2.500,00EUR
4 Ações de Formação no âmbito do Formup- 100h x 25EUR=
2.500,00EUR
cedência de salas de formação- 150EUR mensais= 1.500,00EUR
Aquisição de máquina industrial de lavagem de roupa de 20
Kl= 11.000,00EUR.
Associação- "Os putos Traquinas"
Não financeiro
3600 EUR
Cedência de loja central para o desenvolvimento do projeto,
nomeadamente a implementação da Lavandaria/engomadoria
300EUR mensais x 12 meses= 3600EUR
Associação Jovens Seguros
Não financeiro
1200 EUR
Cedência de técnico de acompanhamento ao grupo de jovens e
mulheres no âmbito das actividades de desenvolvimento
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pessoal.

TOTAIS
Total das Actividades

47300 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

23800 EUR

Total do Projeto

71100 EUR

Total dos Destinatários

862
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