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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Sociedade Anti Alcoólica Portuguesa

Designação

GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Nacional de Aposentados, Pensionistas e
Reformados - MODERP

Designação

U P P S S - União dos Pensionistas da Previdência e
Segurança Social

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

Ignição
"Prevenir sem Excluir"
4. Portugal Novo
7. Quinta da Mourisca
64. Anjos

ODS 2030

---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Na área geográfica onde será implementado o projeto, há uma
total ausência de respostas para as problemáticas
identificadas. O objetivo é que as pessoas dos bairros
abrangidos pela intervenção possam ter acesso no local onde
circulam a uma resposta estruturada ao nível dos serviços
de saúde disponibilizados pelas entidades do projeto e que
estes serviços possam melhorar o acesso aos cuidados de
saúde.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Os Bips de Anjos , Portugal Novo e Olivais são territórios
marcados pelo desemprego( números absolutos de desemprego
mais elevados de Lisboa/ IEFP). Verifica.se a existência de
grupos vulneráveis, com diferentes especificidades, com
histórico de forte desvinculação do mercado de trabalho e
com várias problemáticas (alcoolismo, sem-abrigo,
emigrantes,trabalhadores do sexo, e população envelhecida).
Através desta intervenção, pretende-se trabalhar a área de
Prevenção da Saúde, tendo por base as políticas de saúde
Pública, a reprodução de boas práticas e respeitando
integralmente os Direitos Humanos. Como consta no Ponto 3
da Agenda 2030 (17 Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável); tentamos através deste projecto - Garantir o
acesso à saúde de Qualidade e Promover o bem-estar, em
todas as idades;
-Reforçar a prevenção e o tratamento de dependências
- Trabalhar para a redução do número de mortos devido a
acidentes Rodoviários
- Trabalhar na prevenção da Sida, combater a Hepatite e
outras doenças transmissíveis
- Contribuir para uma maior cobertura de saúde e acesso aos
serviços de saúde
Promover a Inclusão e a Prevenção
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

A sustentabilidade do objectivo específico descrito,
assenta em duas dimensões , que se traduzem na própria
génese de cada organização que constitui o consórcio e a
predisposição para desenvolvimento de processo colaborativo
e experimental, que beneficie e se traduza na melhoria da
qualidade de vida dos públicos a a abranger com o presente
projecto. Neste sentido importa salientar que todas as
organizações do consórcio e parceiros trabalham nas áreas
de população vulnerável, potenciando a adequação e
utilização de instrumentos comuns de trabalho, assentes na
criação de espaços participativos, que permitam aos
indivíduos explorar as suas competências, interesses e
saberes, numa lógica de estimulo e empowerment. .Assim
sendo, a base de experimentação e respectiva avaliação
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dos instrumentos criados , permitem o garante e
continuidade das práticas que vierem a ser realizadas.
Importa ainda referir que as iniciativas que resultarem do
presente projecto , lideradas pelo próprios moradores,
continuarão a ser acompanhadas pelo contexto de parceria (
formal e alargada), mediante verificação de necessidade e
considerando a sua especificidade de apoio.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Espera-se obter enquanto resultados qualitativos da
realização da atividade, a criação de relação e
colaboração entre diferentes moradores , de diferentes
origens e contextos. Paralelamente, espera-se que este
movimento, desperte para a realização futura de
aproximações e colaborações entre os residentes e os
diferentes serviços, bem como os recursos existentes no
território.
Em termos quantitativos , espera-se alcançar os seguintes
resultados com a actividade;
- Aperfeiçoamento de um instrumentos de apoio á saúde ,
adaptado ás especificidades de públicos .
- Promoção de , no mínimo 5 , momentos colectivos de
partilha e aprendizagem entre os indivíduos.
- Participação de , no mínimo 100 residentes de diferentes
contextos e culturas.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

A área geográfica apresenta uma quase total ausência de
respostas de rastreio de proximidade dirigidas às
populações identificadas, bem como hiatos em termos de
distribuição de material de prevenção e redução de riscos.
A sustentabilidade será garantida por um conjunto
de protocolos com entidades de referência.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

"Re-Conhecimentos"

Descrição
Recursos humanos
Local: morada(s)

Todos os recursos humanos do projeto
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Local: entidade(s)

Junta de Freguesia de Arroios, UPPSS, SAAP, Moderp,
Congregação da Irmãs Oblatas

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

Actividade 2

15185 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10
Mensal
200
1, 2, 3

" Re-Ativar "

Descrição
Recursos humanos

Todos os recursos humanos do projeto

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

Junta de Freguesia de Arroios, UPPSS, SAAP, Moderp,
Congregação da Irmãs Oblatas

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

Actividade 3

15185 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Mensal
600
1, 2, 3

Rastreio em contexto comunitário

Descrição
Recursos humanos

Coordenador do projeto com as seguintes
funções: Adaptar material informativo e respetiva
distribuição às diferentes comunidades; Rastreio do VIH e
IST e referenciação para resultados reativos; Elaboração de
relatórios técnicos às entidades financiadoras
Enfermeira com as seguintes funções:Adaptar material
informativo e respetiva distribuição às diferentes
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comunidades; Rastreio do VIH e IST e referenciação para
resultados reativos; Distribuição
preservativos e gel lubrificante.
Mediador de Pares com as seguintes funções: angariação de
pessoas para os rastreios; distribuição de preservativos e
gel lubrificante; sessões de esclarecimento aos
grupos-alvos do projeto
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Associação de moradores do Bairro Novo de Portugal Novo ,
UPPSS, Moderp, Junta de Freguesia de Arroios , Associação
Paz no Coração

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

13708 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Semanal
2000
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

7
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

2 Voluntários
1056

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

6
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(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)

0

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

2500

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

500
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

1400

Nº de destinatários desempregados

1700

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

800

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

500

Nº de destinatários imigrantes

300

Pessoas em situação de sem-abrigo

50

Pessoas que fazem trabalho sexual

30
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

4

Nº de páginas de Internet criadas

0
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Nº de páginas de facebook criadas

6

Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

0

-

0

-

0

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

32549 EUR

Encargos com pessoal externo

750 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

0 EUR
1300 EUR
900 EUR
8579 EUR
0 EUR
44078 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Sociedade Anti Alcoólica Portuguesa
30370 EUR
GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos
13708 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor

U P P S S - União dos Pensionistas da Previdência e
Segurança Social
Não financeiro
7400 EUR
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Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Disponibilização de espaço para sessões de rastreio e de
acções de sensibilização; 1 Administrativo/Assistente
Operacional
Associação Nacional de Aposentados, Pensionistas e
Reformados - MODERP
Não financeiro
7400 EUR
Disponibilização de espaço para sessões de rastreio e de
acções de sensibilização; 1 Administrativo/Assistente
Operacional
Junta de Freguesia de Arroios
Não financeiro
2232 EUR
1 Técnico de Categoria superior

TOTAIS
Total das Actividades

44078 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

17032 EUR

Total do Projeto

61110 EUR

Total dos Destinatários

2800



