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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação CAIS

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Marvila

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

Ignição
Start
30. Condado
34. PRODAC

ODS 2030

Erradicar a Pobreza
Trabalho Digno e Crescimento Económico
Reduzir as Desigualdades
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Com a oficina a funcionar será possivel ter uma base para
que, pessoas com o perfil pretendido, possam alimentar o
trabalho da própria oficina e possam integrar o percurso de
empregabilidade com a procura activa de emprego e/ou
integração nas atividades de desenvolviemnto pessoal e
social desenvolvidades pela Associação CAIS.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Segundo a carta dos BIP/ZIP de Lisboa, a populaçao de
Marvila, quase transversalmente a todos os bairros,
apresenta grandes fragilidades em termos de desemprego,
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niveis de escolaridade e dependencia de subsidios estatais
(RSI). A população em idade activa e desempregada é muito
expressiva nos Bairros do Condado e PRODAC.
O Centro CAIS Lisboa, situado em Marvila, tem a experiência
de vários anos de capacitar e integrar profissionalmente as
pessoas em idade activa e que procuram uma ocupação e/ou
trabalho para fazerem face às dificuldades que vivem
diariamente.
Muitas vezes encontramos na nossa actividade pessoas, que
apesar e independentemente das suas experiências
profissionais, necessitam de treinar competências pessoais
e sociais e recuperar hábitos de trabalhoEste projecto poderá ser parte de um percurso para a
empregabilidade dos seus destinatários.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover Competências e Empreendedorismo
Adultos (população em idade ativa)-

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

A montagem desta oficina irá proporcionar a base para um
percurso para a empregabilidade dos seus beneficiários. Irá
permitir, ao longo do tempo, ter uma estrutura que pode
albergar vários beneficiários que lhes permitirá a
organização e a aquisição de hábitos de trabalho para
possivel integração em mercado de trabalho através das
empresas com que a CAIS trabalha.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
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Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Oficina Start

Descrição
Recursos humanos

Para além dos próprios beneficiários, teremos a equipa de
intervenção comunitária do CEntro CAIS Lisboa a organizar a
oficina e a dinamizá-la, bem como um voluntário que fará
parte desta equipa para o projecto.

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

Centro Cais Lisboa

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

29261 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
20
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

1
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora do Projecto Start
792

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário da Oficina Start
500

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%)

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)

20

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

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

20

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

2
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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

3

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

0

Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

1

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

0

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

8511 EUR

Encargos com pessoal externo

5600 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

0 EUR

Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

750 EUR
14400 EUR
0 EUR
29261 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação CAIS
29261 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Junta de Freguesia de Marvila
Não financeiro
200 EUR
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Descrição

Apoio na divulgação e identificação de beneficiários para o
projecto, material de proteção Covid

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

29261 EUR
200 EUR
29461 EUR
20



