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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Kosmicare

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação

Junta de Freguesia do Beato

Designação

Ares do Pinhal

Designação

Médicos do Mundo, Associação

Designação

CASORGANIZADOS

Designação

Crescer na Maior - Associação de Intervenção Comunitária

Designação

GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos

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

Ignição
RIDE
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
44. Mouraria
59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho
60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho

ODS 2030

Saúde de Qualidade
Reduzir as Desigualdades
Paz, Justiça Instituições Eficazes
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Os parceiros do consórcio tem uma presença consolidada nos
territórios, o que permitirá, garantir a continuidade de
várias iniciativas, nomeadamente as ações de envolvimento
com a comunidade local. Paralelamente, o plano de
sustentabilidade passa pela transferência de
conhecimento, competências e boas práticas, com potencial
de serem replicadas e perdurarem no tempo, pelo
empoderamento individual e comunitário e pela continuidade
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do trabalho em rede, mantendo ativas as parcerias criadas.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

O projeto pretende intervir em territórios nos quais existe
uma grande concentração de PUD. Tratam-se de espaços com
parcas infraestruturas urbanísticas, onde os consumos a céu
aberto e o narcotráfico detêm uma forte presença, gerando
um clima de insegurança amplificador de violência e estigma
dirigidas às PUD e à comunidade local. As agressões e
barreiras no acesso a serviços comunitários, votam esta
população a um crescente isolamento e exclusão social.
Considerando a situação de precariedade económica, social e
de saúde em que se encontram, as PUD estão em maior risco
de contrair Covid-19 e outras infeções, o que aliado aos
elevados níveis de adulteração das substâncias que consomem
aumenta as consequências para a sua saúde e bem-estar.
Salienta-se também o distanciamento entre as respostas nos
comportamentos aditivos existentes no território e as
associações locais e de moradores/as. As equipas que atuam
nos bairros não têm capacidade de contemplar na sua prática
ações comunitárias que aproximem as PUD e a comunidade
envolvente, nem dispõem de serviços de drug checking que
permitam identificar substâncias tóxicas. Em linha com o
Plano de Desenvolvimento Social da Rede Social de Lisboa
2017-2021 propõe-se uma ação concertada, ancorada numa
lógica participativa, que crie pontes, promova o diálogo
entre PUD e moradores/as e complemente eixos de atuação,
fomentando uma coesão interinstitucional, inter e
intrabairro.
Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição
Sustentabilidade

Um vasto corpo de estudos tem demonstrado que as
intervenções que apostam no envolvimento ativo dos/as
seus/suas beneficiários/as, especialmente os/as que se
encontram em situação de especial fragilidade - como as PUD
- apresentam maior eficácia e duração no tempo. O consórcio
do RIDE tem apostado num trabalho em parceria com as PUD e
as comunidades locais desde um momento inicial de avaliação
de necessidades e desenho do projeto, nomeadamente dos seus
objetivos e atividades, de modo a serem pragmáticas e
ajustadas à realidade local. Através do programa de
educação de pares espera-se replicar e ampliar o alcance
dos conhecimentos e estratégias disseminadas. A
participação ativa das comunidades no desenho dos conteúdos
informativos/formativos permitirá a adequação da linguagem
e imagética, favorecerão a sua interiorização e consequente
mudança comportamental, empoderando todos os públicos do
projeto. Esta participação cívica tem o poder de
impulsionar uma efetiva transferência de conhecimentos,
particularmente no seio das suas redes informais,
aumentando de forma exponencial o alcance e a durabilidade
dos resultados do projeto. Por sua vez, o maior
conhecimento dos/técnicos/as sobre estas temáticas
permitirá melhorar a eficácia das intervenções e promover
uma melhor educação para os consumos. Apenas o
conhecimento, em tempo útil, da composição das substâncias
que circulam no mercado permite desenhar ações mais
adequadas e adaptadas aos riscos com os quais as PUD se
defrontam

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

A participação e o estreitamento de relações entre PUD e a
comunidade local tem sido identificado como um dos pilares
do sucesso das intervenções sociais e de saúde. A
construção de pontes entre ambos, além de disseminar
informação e promover modelos de conduta mais inclusivos,
possibilita a exploração de informação em profundidade e a
resolução mais eficaz de problemas, potenciando os recursos
existentes na comunidade. Dado o afastamento e a segregação
das PUD para as margens socioespaciais, o projeto RIDE, com
as atividades que se propõe a desenvolver, permitirá a esta
população uma maior integração na sociedade, aproximando-a
da rede de dispositivos sociais, sanitários e jurídicos do
território e da cidade lisboeta e mitigando a desproteção e
isolamento a que vêm sido remetidas.
Paralelamente, a articulação entre as várias entidades de
intervenção local, PUD e moradores/as garante a não
sobreposição e otimização de recursos, assegura a
continuidade dos serviços e ações dinamizadas e acautela as
diversas necessidades dos grupos-alvo.

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição
Sustentabilidade

Os(as) educadores(as) de pares constituem um recurso humano
inestimável, desempenhando um papel fundamental na
construção e transmissão de estratégias de redução de
riscos. Pese embora sejam importantes vetores de saúde e
bem-estar, facilitada pela relação horizontal, de igual
para igual, que norteia e permeia o seu trabalho,
observa-se uma elevada escassez de PUD capacitadas para
integrar as equipas de intervenção local. Não só a sua
função nem sempre se encontra bem definida e delimitada,
como se trata de uma população que encerra múltiplos
desafios, entre eles a possibilidade de recaída,
assistindo-se frequentemente a situações de desistência e
grande rotatividade nas associações que os/as contemplam.
O projeto RIDE, através do programa de educação de pares e
de mentoria - este último pensado, entre outros, como
estrutura de suporte - pretende formar e capacitar
profissionalmente as PUD, incrementando, desta forma, a sua
empregabilidade, facilitando o processo de recrutamento por
parte das várias organizações da sociedade civil que
exercem no domínio das drogas e promovendo a sua
permanência nestas por mais tempo.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Programa de educação de pares

Descrição
Recursos humanos

Os/as pares serão recrutados pelas entidades do consórcio
que desenvolvem a sua intervenção directa com PUD,
nomeadamente GAT, MDM, CRESCER e Ares do Pinhal.
Os encontros de pares e módulos de formação serão
dinamizados pela equipa da Kosmicare afecta ao projeto
RIDE, em particular pelo/a Educador de Pares e pela Técnica
de Intervenção Comunitária, estando sempre presente 1
técnico/a de referência de cada entidade envolvida no
recrutamento.
Pontualmente e conforme as necessidades diagnosticadas pelo
grupo de pares, poderá ser necessária a contratualização de
formadores externos, assim como o envolvimento de
profissionais com conhecimentos específicos nos módulos de
formação (ex: Enfermeira da CRESCER, ou Educador de Pares
da CASO).

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

Resultados esperados

1 .Associação Moradores Viver Melhor no Beato
2. GAT - IN-Mouraria
3. Ares do Pinhal - SAI
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

5685 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11
Semanal
30
1, 3

Mentoria do/a Educador/a de Pares

Descrição
Recursos humanos

Neste programa participará o/a educador/a de pares
recrutado para o projeto, um/a mentor/a promovido/a pela
CASO e outros/as educadores de pares no ativo e experientes
que colaborem com as associações parceiras, nomeadamente
GAT e CRESCER.

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

Kosmicare

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

Actividade 3

2537 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
Pontual
1
1, 3

Drug Checking Móvel

Descrição
Recursos humanos

Neste serviço estão envolvidos todos os elementos da
equipa RIDE, nomeadamente o/a técnico/a de intervenção
comunitária, o/a técnico/a de laboratório e o /a educador/a
de pares, assim como os/as profissionais responsáveis
pela supervisão técnica e científica do projeto.
Estarão ainda envolvidas os/as técnicos/as dos serviços de
redução de riscos onde será desenvolvido o serviço de drug
checking, nomeadamente do GAT, Médicos do Mundo e Ares do
Pinhal, de forma a estabelecer a ponte entre as PUD.
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Local: morada(s)
Local: entidade(s)

GAT e MDM - PCVM
GAT - IN-Mouraria
Ares do Pinhal - SAI

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

8747 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

180

Objectivos especificos para que
concorre

1, 3

Actividade 4

Análise laboratorial- alta precisão

Descrição
Recursos humanos

Esta ação será coordenada pela/o técnico/a de laboratório
do projeto RIDE. Ainda assim estarão envolvidos todos
os elementos da equipa RIDE, nomeadamente o/a técnico/a de
intervenção comunitária e o /a educador/a de pares, assim
como os/as profissionais responsáveis pela supervisão
técnica e científica do projeto.
Estarão igualmente envolvidos os/as técnicos/as das
equipas de redução de risco das entidades parceiras GAT,
Médicos do Mundo, CRESCER e Ares do Pinhal encarregues de
recolher material de consumo para análise.
Nesta atividade irá colaborar um/a técnico/a de
referência do Laboratório de Ciências Forenses e
Psicológicas Egas Moniz, tal como a respetiva supervisora
técnica do Laboratório

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

GAT - IN-Mouraria
Ares do Pinhal - SAIO
Laboratório de Ciências Forenses e Psicológicas Egas Moniz

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

5362 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
Pontual
100



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5

1, 3

Capacitação de técnicos/as

Descrição
Recursos humanos

As ações de formação serão organizadas e dinamizadas pela
Equipa Técnica afecta ao RIDE, em particular pelo/a
Técnico/a de Intervenção Comunitária e pelo/a Técnico/a
de Laboratório.
Nas acções de formação sobre " A abordagem em redução de
risco com PUD" e "Procedimentos em casos de overdose ou
intoxicação" serão envolvimentos/as profissionais com
conhecimentos específicos (ex: Enfermeiro/a) de um dos
parceiros do consórcio (MDM, GAT, CRESCER ou Ares do
Pinhal)

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

Associação Moradores Viver Melhor no Beato - sede da VMB
GAT - IN-Mouraria
Ares do Pinhal - SAI
Médicos do Mundo

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

Actividade 6

1897 EUR
Mês 3, Mês 5, Mês 8
Pontual3
30
1, 2

Limpeza ao Bairro

Descrição
Recursos humanos

Local: morada(s)

Os/As moradores/as serão recrutados através das associações
de moradores locais. As PUD serão encaminhadas pelas
equipas de redução de riscos do consórcio
Nas acções de limpeza estarão envolvidos 1 representante da
associação de moradores local; 1 representante da equipa de
redução de riscos de referência e o/a Educador/a de Pares
da Kosmicare afecto ao projeto RIDE
As acções de limpeza serão articuladas com o departamento
de higiene urbana da CML e com as Juntas de Freguesia
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Local: entidade(s)

Ares do Pinhal
Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

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

Actividade 7

3819 EUR
Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11
Pontual5
20
2

Sensibilização à comunidade local

Descrição
Recursos humanos

A divulgação será feita através das associações de
moradores locais, nomeadamente pela Associação de Moradores
Viver Melhor no Beato
As ações de sensibilização serão organizadas e moderadas
pelo/a técnico/a de intervenção comunitária.
Nas ações estará também presente 1 representante de cada
equipa de redução de riscos com atuação no território assim
como 1 representante da associação de moradores/as local.

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

Associação de Moradores Viver Melhor no Beato
SAI | Ares do Pinhal

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

Actividade 8

2977 EUR
Mês 4, Mês 6
Pontual2
20
1, 2

Campanhas Internacionais

Descrição
Recursos humanos

Todas as entidades do consórcio estarão envolvidas na
celebração destas campanhas
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A organização e dinamização ficará a cargo da equipa da
Kosmicare, alocada ao projeto RIDE nomeadamente do/a
Educador de Pares e do/a Técnico/a de Intervenção
Comunitária
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Associação Moradores Viver Melhor No Beato
GAT IN-Mouraria
Ares do Pinhal | SAI

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

Actividade 9

3257 EUR
Mês 10
Pontual2
150
1, 2, 3

Produção de materiais informativos

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será coordenada pelo/a técnico/a de
intervenção comunitária do RIDE.
Para a conceção gráfica dos materiais será contratado/a
um/a designer. O/a profissional a ser contrato deverá
pertencer à comunidade de um dos territórios de
intervenção.
No grupo focal de validação dos materiais está envolvido
o/a educador/a de pares do projeto.

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

Associação Moradores Viver Melhor No Beato
GAT
Ares do Pinhal

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

2592 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Pontual1
600
1, 2, 3
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Actividade 10

Encontro Final de Pares

Descrição
Recursos humanos

Este encontro será coordenado pelo/a educador/a de pares do
projeto RIDE, com o apoio da restante equipa afeta ao
projeto.
O transporte dos/as participantes que viverem longe do
local onde se realizará o encontro ficará a cargo da
CRESCER, envolvendo 1 recurso deste parceiro nesta
atividade

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

Associação Moradores Viver Melhor no Beato

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

Actividade 11

2262 EUR
Mês 11
Pontual1
20
1, 3

Webinar RIDE

Descrição
Recursos humanos

Este webinar será organizado pela equipa RIDE envolvendo
todos os membros da mesma.
Os parceiros do consórcio (1 elemento/instituição) assim
como de outras parcerias que se estabeleçam no decorrer do
projeto estarão envolvidos na preparação do seminário e
poderão, em alguns casos, participar na qualidade de
oradores.

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

NA

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

3197 EUR
Mês 12
Pontual1
500
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 12

1, 2, 3

Festa Final RIDE

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será organizada pela equipa RIDE envolvendo
todos os membros da mesma.
Os parceiros do consórcio (1 elemento/instituição) assim
como de outras parcerias com que se estabeleçam no decorrer
do projeto, bem como moradores/as e PUD estarão
envolvidos na preparação e participação de cada festa

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

Associação de Moradores Viver Melhor no Beato
Ares do pinhal

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

Actividade 13

3217 EUR
Mês 12
Pontual2
80
2

Monitorização e avaliação

Descrição
Recursos humanos

Nesta atividade estarão envolvidos todos os recursos
humanos da Equipa RIDE. A atividade será coordenada pela
supervisora técnica da equ

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

NA

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

3634 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
Mensal
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

0
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

13
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora / Técnica de Intervenção Comunitária
1040

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Educador de Pares
780

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica de Drug Checking/laboratório
1040

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Supervisora - monitorização e avaliação do projeto
208

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Supervisor- serviço de drug checking
156

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Director da CASO - Mentoria Educador de Pares
50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Estágio Curricular
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Mediador Comunitário - VMB
52

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica de de Redução de Riscos - GAT
52

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Educador de Pares - GAT
52

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim
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Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica de Intervenção Comunitária - MDM
52

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica de Redução de Riscos - Crescer
52

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica de Redução de Riscos - Ares do Pinhal
52

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de Laboratório - LCPC Egas Moniz
104

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Designer Gráfico
30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário - Morador Picheleira
52

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Criação de emprego (Impacto)
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Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

3

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

2

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

140

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

240

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

5
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

46

Nº de destinatários desempregados

90

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

25

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

5

Nº de destinatários imigrantes
n.º de destinatários PUD-----Número de técnicos/as de intervenção
comunitária

22
150
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

10
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Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

4

Nº de vídeos criados

2

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

3

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

0

---N. de amostras analisadas no serviço
de drug checking

300

---Nº de encaminhamentos para serviços
socais ou de saúde

30

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

27820 EUR

Encargos com pessoal externo

5834 EUR

Deslocações e estadias

1485 EUR

Encargos com informação e publicidade

1540 EUR

Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

12004 EUR
500 EUR
0 EUR
49183 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Kosmicare
49183 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor

SICAD - Serviço de Intervenção em Comportamentos Aditivos e
Dependências
Não financeiro
500 EUR
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Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Apoio técnico na implementação do serviço de drug checking,
partilha de informação e articulação interinstitucional
Laboratório de Ciência Criminais e Forenses Egas Moniz
Não financeiro
1500 EUR
Apoio no âmbito do protocolo existente entre o LCFPEM e a
Associação Kosmicare . Este laboratório é imprescindível
para a realização da atividade análise laboratorial de alta
precisão , permitindo assim minimizar as barreiras técnicas
do projeto e obter resultados mais detalhados sobre as
substâncias analisadas
: Associação Moradores Viver Melhor no Beato
Não financeiro
1350 EUR
Cedência de espaços para execução das atividade e apoio
técnico à execução do projeto

Entidade

Ares do Pinhal

Tipo de apoio

Não financeiro

Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor

1350 EUR
Cedência de espaços para execução das atividade e apoio
técnico à execução do projeto
Médicos do Mundo
Não financeiro
550 EUR
Cedência de espaços para execução das atividade e apoio
técnico à execução do projeto
Grupo de Ativistas em Tratamentos
Não financeiro
1000 EUR
Cedência de espaços para execução das atividade, materiais
informativos e apoio técnico à execução do projeto
CRESCER
Não financeiro
450 EUR
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Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade

Tipo de apoio
Valor
Descrição

Transporte dos participantes para a atividade "Encontro
Final de Pares" e recursos humanos ao projeto
Kosmicare
Não financeiro
2000 EUR
Cedência de materiais informativos e material informático
ao projeto
Divisão de Intervenção em Comportamento Aditivos e
Dependências, Administração Regional de Saúde de Lisboa e
vale do Tejo
Não financeiro
500 EUR
Apoio técnico na implementação do serviço de drug checking,
partilha de informação e articulação interinstitucional

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

49183 EUR
9200 EUR
58383 EUR
1731



