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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Santa Teresa de Jesus - Dignidade e
Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

LOC (Liga Operário Católica)

Designação

Cooperativa de Habitações Económicas 25 de Abril, CRL

Designação

Cooperativa de Habitação Económica Unidade do Povo

Designação

GLOCALDECIDE - Associação para a Democracia, a Cidadania e
o Desenvolvimento

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

Ignição
MISSAO EMPREGO
35. Rego (Bairro de Santos e PER)
58. Coop. - 25 de Abril e Unidade do Povo

ODS 2030

---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

NDurante o Projeto várias atividades são por si só
autossustentáveis, por serem garantidas por voluntários
capacitados para o efeito. Após a conclusão do Projeto,
dar-se-á continuidade às atividades propostas através da
equipa permanente da Promotora, dos parceiros, voluntários
e, também através da participação e envolvimento da
comunidade. Haverá um acompanhamento para que os
participantes continuem a desenvolver os seus planos
pessoais e concluam os processos iniciados durante o
Projeto.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
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Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

No Bairro Fonsecas e Calçada, freguesia de Alvalade, uma
das mais populosas da cidade de Lisboa, é possível
identificar através do acompanhamento à comunidade, que
este apresenta taxas elevadas de pobreza e exclusão social,
desemprego de longa duração, abandono escolar precoce e
fraco desempenho escolar, que muitas vezes culminam em
transições nulas para a vida ativa. Tal é corroborado pelo
Retrato Social da Freguesia (2017) que destaca as
problemáticas da baixa escolaridade e competências
desadequadas, o desemprego e a taxa de pobreza (cf.
p.103-106; 71).
Quanto ao Bairro do Rego, freguesia de Avenidas Novas, o II
Diagnóstico Social de Lisboa (2015-2016), revela dados
relativos ao número considerável de pessoas que não sabem
ler nem escrever (353) ou que não concluíram o ensino
(2508), perfazendo o valor de 1,76% de analfabetismo,
perante uma população em idade ativa de 13484 pessoas.
A intervenção realizada em ambos os territórios nos últimos
16 anos, permite identificar que estas são preocupações
transversais, apesar dos diferentes valores entre si e que
a prioridade deve centrar-se na sensibilização, formação e
aproximação ao contexto laboral, através da aquisição e da
partilha de competências pessoais, sociais e profissionais,
de forma a favorecer a integração social de pessoas em
situação de exclusão.
Estes contributos foram fundamentais na elaboração desta
candidatura dirigida a ambos os territórios, com vista à
promoção do Desenvolvimento Local dos mesmos.
Promover Competências e Empreendedorismo
Adultos (população em idade ativa)-

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

A Sustentabilidade deste objetivo é garantida pela
conjugação de três fatores:
- Pela sua dimensão económica e de Empreendedorismo, que
trabalhada explicitamente, se traduzirá em receitas e
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rendimentos próprios, através da inclusão socio laboral em
oportunidades adequadas aos perfis dos seus participantes;
- Pela experiência adquirida e continuada na implementação
de atividades de integração socio laboral assentes em
capacitação integral dos seus participantes;
- Pelo apoio garantido pelos parceiros e equipas de
acompanhamento que permitem a continuidade destas
atividades em ambos os territórios e de outros que
voluntariamente contribuem para o reforço das mesmas, a sua
divulgação e implementação.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

A Sustentabilidade deste objetivo será essencialmente
garantida por:
- Uma rede de parceiros de continuidade, existente nos
territórios, que garante o envolvimento das mesmas de forma
comprometida com o objetivo de manter ativos os meios de
formação e acompanhamento já iniciados na fase de execução;
- Um corpo de Voluntariado especializado (formado e
integrado durante a fase de execução do projeto), que
permite a continuidade da aposta na formação e capacitação
em áreas e competências chave, para que o processo de
autonomização decorra de forma acompanhada e sem custos
associados.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

A Sustentabilidade deste objetivo é garantida por três
aspetos:
- Pela continuidade do apoio e acompanhamento do Grupo
Comunitário, pelas associações locais e de moradores já
envolvidas, no sentido de potenciar as conquistas
alcançadas e aproximar outras oportunidades de envolvimento
comunitário e de valorização dos participantes;
- Pelo aumento da participação de adultos em situação de
vulnerabilidade em atividades propostas, nomeadamente,
formativas e dirigidas à capacitação para a integração
socio-laboral, com a consequente valorização deste modelo
junto da comunidade;
- Pela interação com o tecido empresarial e associativo
promovido através das atividades desenvolvidas. Tal criará
maior sentido de colaboração entre os vários e diferentes
intervenientes e reforçará a coesão territorial onde as
pessoas mais vulneráveis criam o seu espaço de participação
e valorização.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
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Actividade 1

Ativa-te e Otimiza-te

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade contará com um mentor especializado em
cidadania, empregabilidade e no âmbito da capacitação (no
total de 410 horas), responsável pela dinamização das
atividades pela mentoria individuais e pelo acompanhamento
em permanência dos participantes.

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

Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá,
Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa

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

Actividade 2

8043 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Semanal
56
1, 2, 3

Passo a Passo- FCT

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade contará com 1 técnico de acompanhamento à
empregabilidade no âmbito da capacitação dos candidatos,
nos períodos de formação em contexto de trabalho
(40h/semanais durante 12 meses); e com 1 técnico de
contacto com as empresas e entidades de acolhimento
(10h/semana duramente 12 meses) enquanto recurso não
financeiro alocado pela entidade promotora.

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

Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá,
Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

22620 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
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

20
1, 2, 3

Alfabetização de Adultos

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade contará com 1 técnico de formação,
responsável por ambos os níveis a acompanhar (20h/semana
duramente 12 meses) e com a integração de, pelo menos, 3
voluntários que posteriormente, receberão formação para
integração na equipa de formadores (voluntários).

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

Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá,
Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa

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

Actividade 4

9432 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
25
1, 2, 3

Formação Digital

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade contará com 1 técnico de formação
responsável pelo acompanhamento dos grupos dos dois níveis
(10h/semana duramente 12 meses) e com a integração de, pelo
menos, 3 voluntários com competências prévias na área,
preferencialmente, para posteriormente também integrarem a
equipa de formadores (voluntários).

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

Resultados esperados

Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá,
Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5

4953 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
35
1, 2, 3

Educação Financeira

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade contará com 1 técnico de formação
responsável pelo acompanhamento dos grupos dos dois níveis
(10h/semana duramente 12 meses) e com a integração de, pelo
menos, 3 voluntários com competências prévias na área,
preferencialmente, para posteriormente também integrarem a
equipa de formadores (voluntários).

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

Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá,
Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa

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

4952 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
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

5
Constituição da equipa de projeto
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Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora geral
920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora técnica
460

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Consultor de desenvolvimento do projeto
48

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Administrativa
230

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica de contacto empresarial
460

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de acompanhamento socioprofissional
1840

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico socioformativo
1840

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador de competências para a empregabilidade
410

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntários nas atividades socioformativas
851

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Empregada de limpeza
230

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%)

2

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

1

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

156
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Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

0

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

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental
Nº de destinatários mulheres

1
95

Nº de destinatários desempregados

140

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

30

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

60

---Etnia Cigana

10
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

0

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

10

Nº de vídeos criados

12

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

5

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

0

-

0

-

0

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

7564 EUR

Encargos com pessoal externo

39818 EUR

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

348 EUR
30 EUR
2240 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Santa Teresa de Jesus - Dignidade e
Desenvolvimento
50000 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
Entidade

Associação Santa Teresa de Jesus- Dignidade e
Desenvolvimento
Não financeiro
25593 EUR
Horas de trabalho de elementos da equipa já existente na
entidade promotora: coordenadora geral, coordenadora
técnica, administrativa, técnica de contacto empresarial
e empregada de limpeza.
Cooperativa de Habitações Económicas 25 de Abril, CRL e
Unidade do Povo
Não financeiro
6000 EUR
Cedência de espaço.
GLOCALDECIDE - Associação para a Democracia, a Cidadania e
o Desenvolvimento
Não financeiro
483 EUR
Consultor de desenvolvimento do projeto.
LOC- Liga Operária Católica
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
5063 EUR
Voluntários nas atividades formativas.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

37139 EUR

Total do Projeto

87139 EUR

Total dos Destinatários
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