
 

 

Anexo C - Memória Descritiva    

 

  1.   Identificação da Entidade Beneficiária 

 

1.1  Designação da Entidade  

 

Interagir – Associação para a Inclusão Social  

 

 

 

1.2  
Caraterização da Entidade (máximo de 1000 carateres)  
Natureza jurídica, âmbito de atuação, experiência na área de intervenção do projeto.  
 

A InterAgir – Associação para a Inclusão Social é uma IPSS empenhada em apoiar crianças, jovens, famílias 
e comunidades complexas do ponto de vista social, atuando ao nível da prevenção e reparação do risco 
psicossocial e promoção da cidadania. Assenta a sua intervenção numa perspetiva ecológica-sistémica, 
intervindo, fundamentalmente, no apoio familiar e aconselhamento parental, dirigido a famílias com crianças e 
jovens em risco e perigo social e no serviço de apoio psicoterapêutico, dirigido a crianças e jovens com 
necessidades em psicoterapias. Simultaneamente tem desenvolvido vários projectos de ação e investigação-
ação no âmbito das competencias pessoais, sociais, parentais e inteligência emocional, dirigidos a residentes do 
bairro da Quinta do Loureiro e Quinta da Cabrinha. Priveligiamos uma efectiva articulação com entidades públicas 
e privadas, que atuam nas áreas da educação, saúde, promoção e proteção, ação social, justiça, e outras. 

 

 

1.3  

Outros projetos financiados precedentes da Entidade (máximo de 2000 carateres) (concorre para o critério de 

seleção B4.1) 
Realização de outros projetos financiados precedentes, da responsabilidade do beneficiário, com objetivos semelhantes, 

respetiva taxa de execução alcançada, constrangimentos identificados e medidas adaptadas nesta candidatura para que 
aqueles não se repitam. 

a) Já teve projetos financiados precedentes a este pelo FSE com objetivos semelhantes?   Sim__ Não_X_ 

b) Qual a taxa de execução e de constrangimentos identificados (caso tenha respondido sim à anterior)?                 

c) Quais as medidas adotadas nesta candidatura para que aqueles não se repitam? 

 

 

 

 

 

1.4  
Igualdade de oportunidades na Entidade (concorre para o critério de seleção D.1) 
Descreva quais os instrumentos adotados nesta candidatura que assegurem a igualdade de oportunidades e de género. 
 

Relativamente sos recursos humanos, não haverá qualquer discriminação salarial, de tomada de decisão ou outra, relativa 

ao género e origem do trabalhador; o processo de admissão dos colaboradores terá igual proporção relativamente ao 

género e será admitido um residente nos territórios EDL. Ao nível dos destinatários, salientamos a inclusão de crianças e 

jovens com necessidades educativas especiais, e diversidade cultural, envolvimento das mães e dos pais, que participarão 

no seu plano individual de intervenção, na tomada de decisão, envolvimento e participação nas ações.  

 

 

 

  2.   Identificação do Projeto 

 

2.1  Designação (máximo de 20 carateres) 
Inscrição do nome/designação, pelo qual o Projeto passará a ser identificado. 

 

“Crescer Família”  



 

 

 
 

 

 

2.2  Resumo do projeto (máximo de 500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1 e C) 
No procedimento de consulta pública, para votação dos residentes, será indicado o nome do projeto, o apoio solicitado em € e 

este resumo, seguido do link da publicação online da totalidade das memórias descritivas submetidas.  
 

“Crescer Família” é um projeto no âmbito da capacitação e proteção da família, intervindo ao nível das 
competências pessoais, sociais e parentais do sistema familiar. Baseado em princípios da 

parentalidade positiva, transmitirá aprendizagens e estratégias aos pais, que promovam estilos de 
funcionamento familiar positivo e empoderamento, através do desenvolvimento de um programa de 
educação parental, da mediação familiar e da realização de sessões comunitárias de apoio às famílias.  
 

 
 

3. .   Descrição do Projeto 

 

3.1  Território(s) de Intervenção do Projeto (máximo de 2000 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1) 
Só são admitidos projetos cujo território de intervenção se circunscreva a um ou mais dos territórios da EDL (BIP/ZIP) do concurso 

a que concorre, conforme ponto 7 do Aviso específico e do Mapa constante do seu anexo F. Apresente evidências da localização 
do projeto, das atividades e da seleção dos destinatários finais. 
 

O presente projeto tem aplicação no território de intervenção referido na Estratégia de Desenvolvimento 

Local – EDL Centro, conforme aviso Nº LISBOA‐40-2020‐17 (Portugal Novo, Murtas, Bela Flor, 
Liberdade, Quinta do Tarujo, Rego Pena, Sete Moinhos, casal Ventoso, São João de Brito / Pote 
D’Água, São José / Santa Marta, Cop.s 25 de Abril / Unidade do Povo, Anjos).  

Visando, fundamentalmente, a melhoria das dinâmicas e competências parentais, salientamos o 

desenvolvimento de um programa de educação parental (“mais família”), prestação de serviços de 
“mediação familiar” e sessões comunitárias para pais com filhos menores (“conversas com pais”), que 
serão implementadas nos territórios identificados (conforme aviso), tendo como destinatários diretos 
os seus residentes, privilegiando-se: pais adolescentes; pais com menores com medida de promoção 
e proteção e/ou colocadas em serviços de proteção de menores ou de saúde mental; pais de crianças 
e jovens com doença crónica ou deficiência; famílias com pais presos; pais separados em que exista 
elevado conflito parental, situações de violência doméstica, pais com filhos com absentismo e 
abandono escolar…). A referenciação será feita preferencialmente, pelas colaborações no projeto, ao 
nível da comunidade educativa (Ex. agrupamento de escolas Marquesa de Alorna, Nuno Gonçalves…), 
serviços de saúde e outras entidades locais, serviços de proteção de menores (CPCJ Centro…) e 
projetos a decorrer no território (BIP / ZIP, Escolhas…), em que sejam identificadas necessidades ao 
nível das dinâmicas familiares e/ou competências parentais.  
Os pais também podem contactar diretamente a entidade/projeto, solicitando apoio/ suporte ao nível 
do exercício da parentalidade.  
Todas os destinatários (famílias) estarão envolvidos na elaboração e desenvolvimento do seu plano 
individual de intervenção, onde estarão descritas as suas potencialidades, necessidades e 
expetativas, assim como os compromissos de ambas as partes relativamente à sua execução.  
 

 

3.2  Diagnóstico (máximo de 2000 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1) 

Identificar e caraterizar os principais problemas, necessidades, potencialidades e recursos existentes, caraterizando o contexto 

atual sobre o qual se pretende intervir; Identificar as fontes de obtenção de dados e a sua relação com o Diagnóstico da EDL. 
 

Quando expostas a ambientes desfavoráveis, as crianças e jovens vêm comprometido o seu 
desenvolvimento, sendo as características ambientais fortemente associadas quer a comunidades 



 

 

complexas do ponto de vista social, quer a deficits de competências parentais e dinâmicas familiares 

disfuncionais. Os pais são os primeiros agentes de socialização e educação dos seus filhos e níveis 

elevados de stress na família, como acontece em famílias com poucos recursos económicos, em 
situação de desemprego, com pouca escolaridade (diagnóstico EDL, Bip / ZIP), pais em conflito, 
agravado com a situação atual de “covid- 19”, aumentam o comportamento parental desadequado e 
ineficaz, podendo conduzir à falta de proteção dos seus filhos, falta de empenho nos cuidados básicos, 
saúde e educação, deficits de comunicação, violência doméstica e filo – parental, etc. Baixos índices 
de escolaridade e pobreza dos residentes nestes territórios, estão também fortemente relacionados a 
processos de coerção educativa e de comunicação, a estilos educativos rígidos, inconsistentes ou 
permissivos e a dificuldades em supervisionar as atividades dos seus filhos, associados a desordens 
de conduta e comportamento anti social, a desadaptação escolar, delinquência, violência e consumo 
de drogas e álcool (Gaspar, M. 2003).  
Neste contexto, estamos cientes que capacitar as famílias e os pais em particular, em ambiente natural 

de vida, para o exercício de sua parentalidade, se encontram entre as formas potencialmente mais 

prometedoras de prevenção do comportamento anti-social e promoção do bem-estar social e 
emocional, contribuindo, desta forma, para a inclusão social e promoção da cidadania da população 
dos territórios identificados.  

 

3.3  Objetivo Geral (máximo de 500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1) 

 O Objetivo Geral deve ser coerente com o diagnóstico e o problema social identificado. 
 

Capacitar as famílias e os pais em particular, para o exercício de uma parentalidade positiva, 
desenvolvendo as suas competências parentais, pessoais e sociais, reforçando as dinâmicas 
relacionais de qualidade, para um melhor desempenho dos papeis parentais e rotinas quotidianas, 
contribuindo, desta forma, para prevenir e reparar o risco e perigo psicossocial nas crianças e jovens 
identificadas, residentes nos territórios EDL.  

 

3.4  Objetivo (s) Específicos (máximo de 2500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1) 

Devem concorrer para o objetivo Geral do Projeto e enquadrar o plano de atividades a apresentar. 
 

• Melhorar o exercício das funções parentais (proteção, participação, prevenção…), dos 
destinatários, tendo por base o impacto do desenvolvimento de um programa de educação parental 
com melhorias em 70% das famílias e retirada de medidas de promoção e proteção das crianças 
e jovens destinatárias, caso existam, em 30%.  

• Mediar o conflito parental, em casais separados ou divorciados e vitimas de violência domestica, 
intervindo ao nível da mediação de conflitos / mediação familiar, tendo em vista a não inclusão e 
exposição da criança/ jovem nesse conflito, reduzindo em 30% as medidas de promoção e 
proteção das crianças e jovens identificadas por exposição ao conflito parental e violência 
domestica, comparativamente ao ano anterior.  

• Reforçar dinâmicas relacionais e rotinas quotidianas, esclarecendo as dúvidas referenciadas pela 
comunidade educativa, relativas a preocupações que assaltam os pais nas questões parentais 
com que lidam diariamente, através de Intervenções familiares comunitárias em escolas ou outras 
organizações locais, com sessões de suporte à família, estruturadas e em grupo visando adquirir 
conhecimentos específicos e estratégias, em 60% dos destinatários, para ajudarem as suas 
crianças e jovens a crescer de forma equilibrada e feliz.  

 

 

3.5  Destinatários (máximo de 2500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1 e B.1) 

Identificar e caraterizar as pessoas para quem o projeto irá direcionar e implementar a sua intervenção. 
Só são admitidos projetos cujo Destinatários se circunscrevam a um ou mais dos territórios da EDL (BIP/ZIP) do concurso a que 

concorre, conforme ponto 7 do Aviso específico e do Mapa constante do seu anexo F.  

Descreva os mecanismos a utilizar na seleção dos destinatários finais para o cumprimento daquele  requisito. 
 



 

 

Pais ou outros significativos, residentes nos territórios identificados, com filhos menores de idade, em 
que as dinâmicas familiares, competências parentais, negligência e conflito parental, possam por em 
risco ou perigo o bom desenvolvimento destas crianças e jovens, referenciados pelas comissões de 
proteção de crianças e jovens, pela comunidade educativa, centros de saúde, pelos serviços de justiça, 

proteção social, ou outras entidades e projetos (BIP / ZIP, Escolhas, …) que intervenham nos territórios 
identificados.  
 
São também destinatários do projeto, pais que solicitem diretamente apoio e que as suas necessidades 

se enquadrem nas problemáticas do projeto de acordo com o diagnóstico da equipa de projeto. 
 
Todos os destinatários referenciados pelos parceiros ou projetos, terão de residir nos territórios 

identificados, preencher ficha de referenciação e integrarão uma lista de candidatos devidamente 
organizada com critérios claros de admissibilidade. 

 

3.6  Quadro de Atividades com Destinatários finais e de preparação, implementação e acompanhamento 

(concorre para o critério de seleção A.1 e B.1) 

Insira aqui “Quadro de Atividades de preparação, implementação e acompanhamento” do Anexo D Orçamento 
 

 

 

 
3.7  Parceria e Colaboração (máximo de 2500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1, B.3) 

Identificação da atividade 
Identificação de áreas:

(emprego, educação e inclusão)

Identificação do/s objetivo/s específico/s

do projeto para o qual concorre

Nº de

participantes

Duração da

atividade

(horas)

2020

Duração da

atividade

(horas)

2021

Duração da

atividade

(horas)

2022

Duração da

atividade

(horas)

2023

Total

horas

Desenvolvimento do programa de 

educação parental "mais família"- 

Sessões individuais de apoio a 

familia  em meio natural de vida 

educação 

Melhorar o exercício das funções parentais (proteção, participação, prevenção…), dos

destinatários, tendo por base o impacto do desenvolvimento de um programa de educação

parental com melhorias em 70% das famílias e retirada de medidas de promoção e proteção

das crianças e jovens destinatárias, caso existam, em 30%. 

80 0 24 24 24 5760

Prestação de serviços de mediação 

familiar / mediação de conflitos a 

pais separados e/ ou em conflito 

educação 

Mediar o conflito parental, em casais separados, divorciados, ou com evidencias de grande 

conflito, intervindo ao nível da mediação de conflitos / mediação familiar, tendo em vista a não 

inclusão e exposição da criança/ jovem nesse conflito, reduzindo em 30% as medidas de 

promoção e proteção das crianças e jovens identificadas por exposição ao conflito parental 

comparativamente ao ano anterior. 

30 0 24 24 24 2160

Conversas com pais - Sessões 

comunitárias estruturadas e em 

grupo de 10 elementos, quinzenais, 

dirigidas a pais com filhos menores

educação 

Reforçar dinâmicas relacionais e rotinas quotidianas, esclarecendo  dúvidas e preocupações 

que preocupam os pais nas questões parentais com que lidam diariamente, referenciadas pela 

comunidade educativa, através de Intervenções familiares comunitárias em escolas ou outras 

organizações locais com sessões de suporte à família, estruturadas e em grupo, visando 

melhorar e adquirir  conhecimentos específicos e estratégias em 60% dos destinatários, para 

ajudarem as suas crianças e jovens a crescer de forma equilibrada e feliz.

40 0 24 24 24 2880

150 0 72 72 72 10800

Identificação da atividade 
Descrição da atividade

(max 250 carateres)

Identificação do/s objetivo/s específico/s

do projeto para o qual concorre
2020 2021 2022 2023

Divulgação e envolvimento da 

comunidade e parceiros estratégicos 

(CPCJ, Escolas..) 

Elaboração de informação relevante 

sobre o projecto, distribuição de 

flyers, reuniões com parceiros 

estratégicos em entidas e outros 

projectos locais

Para todos os objectivos propostos X x x x

Capacitação da equipa 
Supervisão e formação profissional 

da equipa ao longo do projecto 
Para todos os objectivos propostos x x x

Planeamento e registo de sessões e 

implementação das ações. 

Elaborar o plano e registo de sessão 

individual e em grupo, de acordo 

com os objectivos, conteudos e 

metedologia 

Para todos os objectivos propostos x x x

Elaboração de planos de intervenção 

individual por familia 

Identificação de necessidades, 

potenciais e expetativas individuais 

das familias e objectivos a atingir.  

Para todos os objectivos propostos x x x

Articulação com entidades e 

projectos locais 

Reuniões com parceiros estratégicos 

em entidas e outros projectos locais.
Para todos os objectivos propostos x x x x

Monitorização e regulação do 

projecto   

Realização e registo de mapas de 

indicadores de realização e de 

eficácia . Realização de relatórios 

semestrais de monitorização do 

projecto. 

Para todos os objectivos propostos x x x

Análise de impacto 

Aplicação de teste de avaliação de 

competencias parentais e analise de 

relatários de CPCJ e escolas e 

projectos locais e elaboração de 

relatórios semestrais de execução

Para todos os objectivos propostos x x x

Reuniões de equipa  e com outras 

entidades colaborantes 

reuniões de equipa tecnica e 

coordenação do projecto, para 

aferição de estratégias, analises de 

resultados intercalares e discução de 

casos.  

Para todos os objectivos propostos x x x x

Equipa de projecto, 

computador, espaço fisico  

Equipa de projecto, 

computador, espaço fisico  

Equipa de projecto, 

computador, espaço fisico  

Supervisora externa e formação 

externa. 

Deslocações, espaço fisico 

Toda a equipa tecnica, 

programas e instrumentos e 

escalas utilizadas no projecto 

Equipa de projecto, familia, 

espaços fisicos, computador, 

testes de avaliação diagnóstica  

Toda a equipa do projecto.

Deslocações

Quadro de Atividades com Destinatários Finais e de preparação, implementação e acompanhamento

Recursos humanos: 

Coordenação do projecto

outros recursos: computador, 

material didático, deslocações, 

site…

Recursos utilizados

(max 250 caracteres)

Atividades com Destinatários Finais

Atividades de preparação, implementação e acompanhamento



 

 

Identificar e descrever a complementaridade da intervenção/projeto, com o(s) demais projeto(s) no(s) território(s); as 

estratégias para o estabelecimento de processos de colaboração, de partilha de recursos, de participação ativa e a identificação 

dos contributos dados. 

 

 

A colaboração de outras entidades e projetos que intervenham nos territórios identificados vai  
desempenhar um papel relevante na estratégia de desenvolvimento das nossas atividades, 
revelando-se fundamental no cumprimento da missão deste projeto. Com este propósito, iremos 

articular toda a nossa intervenção com as CPCJ de lisboa (Centro, Ocidental, Norte, Oriental), 
equipas de intervenção precoce (ELI), escolas que tenham alunos residentes nos territórios, 
centros de saúde e outras entidades, para além de projetos de base comunitária (Projeto 

Escolhas, BIP ZIP…). O papel destas colaborações prende-se, fundamentalmente, com a 
referenciação dos candidatos, cedência de espaços, discussão de casos e estratégias de 
intervenção, planeamento das ações e avaliação de impactos, para além da responsabilização 
no âmbito da continuidade das intervenções após conclusão do projeto. 

 

 

 

3.8  Caráter de Inovação (máximo de 2500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1) 

Descrever e fundamentar o caráter inovador e/ou experimental do projeto, no contexto do território e/ou dos destinatários.  
 

Identificamos o seu carácter inovador ao nível das ações, metodologia e estratégia, nomeadamente: 

• Intervenção sistémica através de modelo conceptual devidamente validado (“Framework for the 
Assessment of Children in Need and their Families”), e utilização de testes e programas validados ao 
nível das competências parentais. 

• Envolvimento de parceiros estratégicos do ponto de vista da promoção e proteção, escolas e 

centros de saúde, entidades que intervêm ao nível das responsabilidades parentais e projetos em curso 
nas comunidades. 

• Ações dirigidas aos pais, desenvolvidas em ambiente familiar, em gabinete, e na comunidade, 

em escolas e outros espaços comunitários, numa perspetiva holística e simultaneamente, visando criar 
redes de suporte comunitário. 

• A mediação familiar enquanto estratégia recente e inovadora de atuação em casais separados 
e/ ou conflito, com filhos expostos e /ou envolvidos nesse conflito, atendendo ao índice de casais 

separados e em litigio e prevenção de violência doméstica. 

• Articulação entre as competências parentais e a “mediação familiar”, enquanto estratégia de 
redução ou inibição do risco social em crianças e jovens. 

• Abordagem centrada na família, evidenciada com a elaboração e desenvolvimento de um plano 

individual de intervenção com a família, com identificação clara dos seus potenciais, necessidades, 
expetativas e objetivos a atingir, e identificação das responsabilidades de ambas as partes nesse 
compromisso. 

• Suporte, ao nível da supervisão técnica por professora universitária, da equipa do projeto, 

atendendo à elevada complexidade de intervenção no sistema familiar.   
 

 

4. .   Orçamento e contratações 

 

 

4.1  Quadro “Resumo Orçamentos” (concorre para o critério de seleção A.1) 
Inserir aqui Quadro Resumo do Anexo D Orçamento  
 



 

 

 

 

 

4.2  Quadro “2. Encargos com Consultores” (concorre para o critério de seleção B.2) 
Inserir aqui Quadro 2. Encargos com Consultores do Anexo D Orçamento  
 

 

 
 

4.3  Quadro “3. Encargos com Pessoal” (concorre para o critério de seleção B.2) 

2020 2021 2022 2023 Total %

2. Encargos com Consultores 0,00 € 615,00 € 246,00 € 246,00 € 1 107,00 € 1%

2,3 Consultores 0,00 € 615,00 € 246,00 € 246,00 € 1 107,00 € 1%

2.3.1 Consultores Internos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

2.3.2 Consultores Externos 0,00 € 615,00 € 246,00 € 246,00 € 1 107,00 € 1%

2,99 Outros encargos com formadores e consultores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

3. Encargos com pessoal afeto à operação 0,00 € 46 213,60 € 46 213,60 € 46 213,60 € 138 640,79 € 86%

3,1 Remunerações com pessoal interno 0,00 € 41 016,04 € 41 016,04 € 41 016,04 € 123 048,11 € 76%

3,2 Remunerações com pessoal externo 0,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 3 600,00 € 2%

3,3 Deslocações e estadias 0,00 € 1 275,00 € 1 275,00 € 1 275,00 € 3 825,00 € 2%

3,99 Outros encargos com pessoal afeto à operação 0,00 € 2 722,56 € 2 722,56 € 2 722,56 € 8 167,68 € 5%

4. Encargos com Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação 0,00 € 10 760,00 € 5 760,00 € 5 760,00 € 22 280,00 € 14%

4,2 Aquisição de bens e serviços 0,00 € 1 808,00 € 1 008,00 € 1 008,00 € 3 824,00 € 2%

4.2.1 Informação e publicidade 0,00 € 48,00 € 48,00 € 48,00 € 144,00 € 0%

4.2.99 Outros Encargos com aquisição de bens e serviços 0,00 € 1 760,00 € 960,00 € 960,00 € 3 680,00 € 2%

4,4 Rendas, Alugueres e Amortizações 0,00 € 3 588,00 € 588,00 € 588,00 € 4 764,00 € 3%

4,5 Encargos Gerais 0,00 € 5 264,00 € 4 064,00 € 4 064,00 € 13 392,00 € 8,3%

4,99 Outros Encargos com preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação 0,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 300,00 € 0%

99. Outros Encargos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

11. OCS - Montante Fixo (Opção Custos Simplificados) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

0,00 € 57 588,60 € 52 219,60 € 52 219,60 € 162 027,79 € 100%

0% 36% 32% 32% 100%

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%

0,00 € 57 588,60 € 52 219,60 € 52 219,60 € 162 027,79 € 100%

0,00 € 8 638,29 € 7 832,94 € 7 832,94 €

B1.1 14582,5

B2.1 0,343

QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO

Custos da Operação

Total (encargos):

Indicadores para avaliação:

Adiantamento anual inicial:

Montante (Financiamento) Solicitado:

Receitas Próprias (da Operação):

% de anualização do orçamento:

Nome Completo do Consultor/a

ou "por recrutar"
Função na Operação

valor hora

c/IVA >36.9€

nº horas

2020

nº horas

2021

nº horas

2022

nº horas

2023

total de

horas
2020 2021 2022 2023 Total

0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nome Completo do Consultor/a

ou "por recrutar"
Função na Operação

valor hora

c/IVA >36.9€

nº horas

2020

nº horas

2021

nº horas

2022

nº horas

2023

total de

horas
2020 2021 2022 2023 Total

por recrutar consultoria especializada 24,60 € 0 25 10 10 45 0,00 € 615,00 € 246,00 € 246,00 € 1 107,00 €

0,00 € 615,00 € 246,00 € 246,00 € 1 107,00 €

2020 2021 2022 2023 Total

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Despesas com alojamento, alimentação e transporte com os consultores

Alojamento

Alimentação

Transporte

2.3.2.2 - Consultores externos (recibo verde) afectos à operação, NÃO RESIDENTES no território de intervenção EDL

2.99 Outros encargos com consultores

2. Encargos com Consultores

(remunerações e outras despesas de consultores)

2.3.2.1 - Consultores externos (recibo verde) afectos à operação, RESIDENTES no território de intervenção EDL

2.3. Consultores



 

 

Inserir aqui Quadro 3. Encargos com Pessoal do Anexo D Orçamento  
 

 

 

 

 

4.4  Quadro “4. Encargos com preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação” 
(concorre para o critério de seleção A.1) 
Inserir aqui Quadro 4. Encargos com preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do Anexo D Orçamento  
 

 

Nome Completo do

Trabalhador/a ou "por recrutar"

Perfil 

Profissional
Vínculo à Entidade

Vencimento

Mensal Base

% 

afectação

13º e 14º

meses /12

Subsidio Alimentação

até 4,77€/dia trabalho

(médio a 12 meses)

Prest. Social

(ONGs 22,3%) *

Total

Mensal

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Por recrutar Psicólogo
Contrato

a termo incerto
970,00 € 100% 161,67 € 57,75 € 252,36 € 1 441,78 € 0 12 12 12 0,00 € 17 301,34 € 17 301,34 € 17 301,34 € 51 904,02 €

0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 17 301,34 € 17 301,34 € 17 301,34 € 51 904,02 €

Nome Completo do

Trabalhador/a ou "por recrutar"

Perfil 

Profissional
Vínculo à Entidade

Vencimento

Mensal Base

% 

afectação

13º e 14º

meses /12

Subsidio Alimentação

até 4,77€/dia trabalho

(médio a 12 meses)

Prest. Social

(ONGs 22,3%)

Total

Mensal

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Por recrutar 
Tecnico de serviço 

social 

Contrato

a termo incerto 
970,00 € 50% 161,67 € 57,75 € 252,36 € 720,89 € 0 12 12 12 0,00 € 8 650,67 € 8 650,67 € 8 650,67 € 25 952,01 €

Por recrutar Educador Social
Contrato

a termo incerto 
970,00 € 50% 161,67 € 57,75 € 252,36 € 720,89 € 0 12 12 12 0,00 € 8 650,67 € 8 650,67 € 8 650,67 € 25 952,01 €

Por recrutar 
Assistente 

Administrativo 

Contrato

a termo incerto 
637,00 € 50% 106,17 € 0,00 € 165,73 € 454,45 € 0 12 12 12 0,00 € 5 453,36 € 5 453,36 € 5 453,36 € 16 360,07 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 22 754,70 € 22 754,70 € 22 754,70 € 68 264,09 €

Nome Completo do

Trabalhador/a ou "a designar"

Perfil 

Profissional
Vínculo à Entidade

nº 

reuniões

2020

nº 

reuniões

2021

nº 

reuniões

2022

nº reuniões

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Belmiro Campos 
Outros

(tesoureiro)
12 12 12 0,00 € 960,00 € 960,00 € 960,00 € 2 880,00 €

0,00 € 960,00 € 960,00 € 960,00 € 2 880,00 €

Nome Completo do

Voluntário/a ou "por recrutar"

Perfil 

Profissional
Vínculo à Entidade

Bolsa

Mensal

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

por recrutar auxiliar Voluntário 100,00 € 0 12 12 12 0,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 3 600,00 €

0,00 € 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 3 600,00 €

Nome Completo do

Voluntário/a ou "por recrutar"

Perfil 

Profissional
Vínculo à Entidade

Bolsa

Mensal

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

0,00 € 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Custo médio

Unitário

Noites  p/

deslocação

Nº 

pessoas

Deslocações

2020
2020 2021 2022 2023 Totais

2,50 € N/A 3 0 0,00 € 1 125,00 € 1 125,00 € 1 125,00 € 3 375,00 €

75,00 € 1 2 0 0,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 450,00 €

0,00 € 1 275,00 € 1 275,00 € 1 275,00 € 3 825,00 €

Horas / Ano
Nº Trabalhadores

2020
2020 2021 2022 2023 Total

40 0 0,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 4 800,00 €

Nº Salários

2020
2020 2021 2022 2023 Total

0 0,00 € 1 440,00 € 1 440,00 € 1 440,00 € 4 320,00 €

Nº Salários

2020
2020 2021 2022 2023 Total

0 0,00 € 1 104,00 € 1 104,00 € 1 104,00 € 3 312,00 €

Nº Salários

2020
2020 2021 2022 2023 Total

0 0,00 € 178,56 € 178,56 € 178,56 € 535,68 €

0,00 € 2 722,56 € 2 722,56 € 2 722,56 € 8 167,68 €

Função na 

Operação

Assistente familiar 

Função na 

Operação

3.2. Remunerações com pessoal Externo

3.2.1 - Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com RESIDENTES no território de intervenção EDL

Formação do pessoal afecto à operação (com contrato de trabalho)
Nº Trabalhadores

2021

Nº Trabalhadores

2022

Nº Trabalhadores

2023

Formação anual por trabalhador nos termos das obrigações da Entidade Patronal 4 4 4

3,72 €

Valor mensal médio

1

Nº Salários

2021

Nº Salários

2022

48

Nº Salários

2023

48

Medicina no Trabalho segundo média mensal por trabalhador e nº de salários

48

48 48

Medicina no Trabalho

Seguro de Trabalho segundo média mensal por trabalhador e nº de salários 48

3. Encargos com pessoal afeto à operação
(Encargos com pessoal afeto à operação, nomeadamente as despesas com remunerações de pessoal dirigente, técnicos, pessoal administrativo, bem como outro pessoal envolvido nas fases de conceção, 

preparação, desenvolvimento, gestão, acompanhamento e avaliação da operação.)

3.1. Remunerações com pessoal interno

3.1.1 - Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, SEM TERMO E/OU RESIDENTE no território de intervenção EDL

3.1.2 - Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no território de intervenção EDL

3.1.3 - Remunerações de pessoal dirigente (eleitos para os Órgãos Sociais da Entidade, quando aplicável)

"Senha de Presença"

até 83,94€ por reunião de Orgão Social

80,00 €

3.2.2 - Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com NÃO RESIDENTES no território de intervenção EDL

No valor do "Passe Municipal" 30,00 €

3.3. Deslocações e Estadias

3.99 Outros encargos com pessoal afeto à operação

Estadias em atividades no âmbito da operação

Deslocações

2022

Deslocações

2021

Valor médio Hora

10,00 €

Nº Salários

2021

23,00 €

Valor mensal médio

Nº Salários

2022

150

1

150

1

Seguro de Trabalho

Valor mensal médio

Nº Salários

2023

Nº Salários

2022

Deslocações

2023
Despesas com deslocações e estadias com o pessoal interno

Deslocações em atividades no âmbito da operação

4848

Nº Salários

2021

48

Subsídio Transporte

150

Nº Salários

2023



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

custo

mensal

%

afectação

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Alojamento website 10,00 € 40% 0 12 12 12 0,00 € 48,00 € 48,00 € 48,00 € 144,00 €

Alojamento emails 0,00 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 48,00 € 48,00 € 48,00 € 144,00 €

custo

mensal

%

afectação

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Serviços de contabilidade 200,00 € 40% 0 12 12 12 0,00 € 960,00 € 960,00 € 960,00 € 2 880,00 €

Encargos com plataforma de Contratação Pública 0,00 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de testes e escalas técnicas. 800,00 € 100% 0 1 0 0 0,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 €

Encargos Serviços de Design gráfico 0,00 € 100% 0 1 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 1 760,00 € 960,00 € 960,00 € 3 680,00 €

custo

mensal

%

afectação

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Arrendamento de Instalações permanentes e pontuais no âmbito da 

Operação
110,00 € 40% 0 12 12 12 0,00 € 528,00 € 528,00 € 528,00 € 1 584,00 €

Amortização de Instalações permanentes e pontuais no âmbito da 

Operação
0,00 € 0% 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aluguer de Equipamento de suporte à Operação 0,00 € 100% 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Amortização de Equipamento de suporte à Operação 1 000,00 € 100% 0 3 0 0 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 €

Aluguer de viatura para transporte de participantes ("destinatários") 0,00 € 0% 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aluguer de licenças Software 5,00 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 180,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 3 588,00 € 588,00 € 588,00 € 4 764,00 €

custo

mensal

%

afectação

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Despesas gerais de manutenção de equipamentos e instalações 500,00 € 40% 0 7 1 1 0,00 € 1 400,00 € 200,00 € 200,00 € 1 800,00 €

Despesas correntes com energia elétrica 200,00 € 40% 0 12 12 12 0,00 € 960,00 € 960,00 € 960,00 € 2 880,00 €

Despesas correntes com água 60,00 € 40% 0 12 12 12 0,00 € 288,00 € 288,00 € 288,00 € 864,00 €

Despesas com comunicações (fixas, móveis, voz e dados) 100,00 € 40% 0 12 12 12 0,00 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 1 440,00 €

Despesa com de limpeza de instalações 220,00 € 40% 0 12 12 12 0,00 € 1 056,00 € 1 056,00 € 1 056,00 € 3 168,00 €

Materiais consumíveis (economato, etc). 60,00 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 720,00 € 720,00 € 720,00 € 2 160,00 €

Outros bens não duradouros diversos (correios, coffee breaks,etc.) 30,00 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 1 080,00 €

0,00 € 5 264,00 € 4 064,00 € 4 064,00 € 13 392,00 €

custo

mensal

%

afectação

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Despesas com actividades de capacitação 100,00 € 100% 0 1 1 1 0,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 300,00 €

0% 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 300,00 €

4.99 Outros Encargos com preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação

4.5 Encargos Gerais

4. Encargos com Preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação

4.4 Rendas, Alugueres e Amortizações

4.2.1 Informação e publicidade

4.2 Aquisição de bens e serviços

4.2.99 Outros Encargos com aquisição de bens e serviços



 

 

4.5  “Quadro de procedimentos de Contratação do CCP” (concorre para o critério de seleção A.1) 
Inserir aqui Quadro de procedimentos de Contratação do CCP do Anexo D Orçamento  
 

 

 

 

 

 

5.   Resultados e impactos 

 

5.1  Monitorização de resultados e impactos (concorre para o critério de seleção A.1) 

Contratação

Excluída

Ajuste Direto,

Regime Geral

Ajuste Direto,

Regime 

Simplificado

Consulta

Prévia 

Concurso

Público

xx_2020 2.3.2 Consultores externos Consultoria especializada de apoio à operação X 0,00 € 3 anos

xx_2020 2.3.2 Consultores externos Consultoria especializada de apoio à operação X 0,00 € 1 ano

xx_2020 3.1 Remunerações com Pessoal Senhas de presença dos Órgãos de Gestão art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 0,00 € -

xx_2020 3.1 Remunerações com Pessoal Contratos laborais da Equipa Técncia art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 0,00 € -

xx_2020 3,99 Outros encargos Ajudas de custo, Kms, Subsidios de transporte art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 0,00 € -

xx_2020 3,99 Outros encargos Seguro de trabalho X 0,00 € < 1 ano

xx_2020 3,99 Outros encargos Serviços de Medicina no Trabalho X 0,00 € < 1 ano

xx_2020 3,3 Deslocações e Estadias Viagens em actividades nacionais X 0,00 € < 1 ano

xx_2020 4,4 Rendas, Alugueres e Amortizações Instalações art. 4.º, n.º 2, al. c) do CCP 0,00 € -

xx_2020 4,4 Rendas, Alugueres e Amortizações Mat. Informático X 0,00 € 2 anos

xx_2020 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Serviços de Contabilidade X 0,00 € 3 anos

xx_2020 4.2.1 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Plataforma CCP X 0,00 € < 1 ano

xx_2020 4,5 Encargos Gerais com a Operação Fornecimento de eléctricidade X 0,00 € 3 anos

xx_2020 4,5 Encargos Gerais com a Operação Fornecimento de água art.5.º, n.º 4, al. a) do CCP 0,00 € -

xx_2020 x.x.x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X 0,00 € -

xx_2020 x.x.x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X 0,00 € -

Contratação

Excluída

Ajuste Direto,

Regime Geral

Ajuste Direto,

Regime 

Simplificado

Consulta

Prévia 

Concurso

Público

xx_2021 2.3.2 Consultores externos Consultoria especializada de apoio à operação x 615,00 € 1 ano 

xx_2021 3.1 Remunerações com Pessoal Senhas de presença dos Órgãos de Gestão art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 960,00 € -

xx_2021 3.1 Remunerações com Pessoal Contratos laborais da Equipa Técncia art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 41 200,00 € -

xx_2021 3,99 Outros encargos Ajudas de custo, Kms, Subsidios de transporte art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 140,00 € -

xx_2021 3,99 Outros encargos Seguro de trabalho X 1 104,00 € < 1 ano

xx_2021 3,99 Outros encargos Serviços de Medicina no Trabalho X 148,56 € < 1 ano

xx_2021 3,3 Deslocações e Estadias Viagens em actividades nacionais X 1 275,00 € < 1 ano

xx_2021 4,4 Rendas, Alugueres e Amortizações Instalações art. 4.º, n.º 2, al. c) do CCP 528,00 € -

xx_2021 4.2.99 Encargos Gerais com a Operação Serviços de Contabilidade x 1 800,00 € 1 ano 

xx_2021 4.2.1 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Plataforma CCP X 0,00 € < 1 ano

xx_2021 4,5 Encargos Gerais com a Operação Fornecimento de eléctricidade x 720,00 € 1 ano 

xx_2021 4,5 Encargos Gerais com a Operação Limpeza de instalações x 792,00 € 1 ano 

xx_2021 x.x.x Encargos Gerais com a Operação Economato x 720,00 € 1 ano 

xx_2021 x.x.x Outros encargos Capacitação da equipa técnica x 800,00 € 1 ano 

xx_2021 x.x.x Outros encargos Equipamento Informático x 600,00 € 1 ano 

xx_2021 x.x.x Outros encargos Testes e escalas técnicas x 800,00 € 1 ano 

xx_2021 x.x.x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,00 € -

Contratação

Excluída

Ajuste Direto,

Regime Geral

Ajuste Direto,

Regime 

Simplificado

Consulta

Prévia 

Concurso

Público

xx_2021 2.3.2 Consultores externos Consultoria especializada de apoio à operação x 615,00 € 1 ano 

xx_2021 3.1 Remunerações com Pessoal Senhas de presença dos Órgãos de Gestão art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 960,00 € -

xx_2021 3.1 Remunerações com Pessoal Contratos laborais da Equipa Técncia art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 41 200,00 € -

xx_2021 3,99 Outros encargos Ajudas de custo, Kms, Subsidios de transporte art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 140,00 € -

xx_2021 3,99 Outros encargos Seguro de trabalho X 1 104,00 € < 1 ano

xx_2021 3,99 Outros encargos Serviços de Medicina no Trabalho X 148,56 € < 1 ano

xx_2021 3,3 Deslocações e Estadias Viagens em actividades nacionais X 1 275,00 € < 1 ano

xx_2021 4,4 Rendas, Alugueres e Amortizações Instalações art. 4.º, n.º 2, al. c) do CCP 528,00 € -

xx_2021 4.2.99 Encargos Gerais com a Operação Serviços de Contabilidade x 1 800,00 € 1 ano 

xx_2021 4.2.1 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Plataforma CCP X 0,00 € < 1 ano

xx_2021 4,5 Encargos Gerais com a Operação Fornecimento de eléctricidade x 720,00 € 1 ano 

xx_2021 4,5 Encargos Gerais com a Operação Limpeza de instalações x 792,00 € 1 ano 

xx_2021 x.x.x Encargos Gerais com a Operação Economato x 720,00 € 1 ano 

xx_2021 x.x.x Outros encargos Capacitação da equipa técnica x 800,00 € 1 ano 

xx_2021 x.x.x Outros encargos Equipamento Informático x 0,00 €

xx_2021 x.x.x Outros encargos Testes e escalas técnicas x 0,00 €

xx_2022 x.x.x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X 0,00 € -

xx_2022 x.x.x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X 0,00 € -

Contratação

Excluída

Ajuste Direto,

Regime Geral

Ajuste Direto,

Regime 

Simplificado

Consulta

Prévia 

Concurso

Público

xx_2021 2.3.2 Consultores externos Consultoria especializada de apoio à operação x 615,00 € 1 ano 

xx_2021 3.1 Remunerações com Pessoal Senhas de presença dos Órgãos de Gestão art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 960,00 € -

xx_2021 3.1 Remunerações com Pessoal Contratos laborais da Equipa Técncia art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 41 200,00 € -

xx_2021 3,99 Outros encargos Ajudas de custo, Kms, Subsidios de transporte art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 140,00 € -

xx_2021 3,99 Outros encargos Seguro de trabalho X 1 104,00 € < 1 ano

xx_2021 3,99 Outros encargos Serviços de Medicina no Trabalho X 148,56 € < 1 ano

xx_2021 3,3 Deslocações e Estadias Viagens em actividades nacionais X 1 275,00 € < 1 ano

xx_2021 4,4 Rendas, Alugueres e Amortizações Instalações art. 4.º, n.º 2, al. c) do CCP 528,00 € -

xx_2021 4.2.99 Encargos Gerais com a Operação Serviços de Contabilidade x 1 800,00 € 1 ano 

xx_2021 4.2.1 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Plataforma CCP X 0,00 € < 1 ano

xx_2021 4,5 Encargos Gerais com a Operação Fornecimento de eléctricidade x 720,00 € 1 ano 

xx_2021 4,5 Encargos Gerais com a Operação Limpeza de instalações x 792,00 € 1 ano 

xx_2021 x.x.x Encargos Gerais com a Operação Economato x 720,00 € 1 ano 

xx_2021 x.x.x Outros encargos Capacitação da equipa técnica x 800,00 € 1 ano 

xx_2021 x.x.x Outros encargos Equipamento Informático x 0,00 € 1 ano 

xx_2021 x.x.x Outros encargos Testes e escalas técnicas x 0,00 € 1 ano 

xx_2023 x.x.x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X 0,00 € -

xx_2023 x.x.x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X 0,00 € -

xx_2023 x.x.x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X 0,00 € -

Procedimentos de contratação de 2021

Ref.ª

Interna
Rúbrica Nome rúbrica OBJETO DO CONTRATO                                                

PREÇO CONTRATUAL PREVISTO

(valor orçamentado pelo prazo 

contratual previsto)

PRAZO 

CONTRATUA

L PREVISTO

PROCEDIMENTO  DE CONTRATAÇÃO

(depende do valor e prazo da contratação)                

Procedimentos de contratação de 2022

Ref.ª

Interna
Rúbrica Nome rúbrica OBJETO DO CONTRATO                                                

PROCEDIMENTO  DE CONTRATAÇÃO

(depende do valor e prazo da contratação)                
PREÇO CONTRATUAL PREVISTO

(valor orçamentado pelo prazo 

contratual previsto)

PREÇO CONTRATUAL PREVISTO

(valor orçamentado pelo prazo 

contratual previsto)

PRAZO 

CONTRATUA

L PREVISTO

Procedimentos de contratação de 2023

Ref.ª

Interna
Rúbrica Nome rúbrica OBJETO DO CONTRATO                                                

PRAZO 

CONTRATUA

L PREVISTO

PROCEDIMENTO  DE CONTRATAÇÃO

(depende do valor e prazo da contratação)                

Quadro de Procedimentos de Contratação (Código da Contratação Pública)

A listagem apresentada não é exaustiva, pretende apenas identificar algumas tipologias de contratação comuns. A lista de exemplos também identifica algumas contratações excluídas (não obrigadas aos Procedimentos do Código de Contratação Pública).  

Ref.ª

Interna
Rúbrica Nome rúbrica OBJETO DO CONTRATO                                                

PREÇO CONTRATUAL PREVISTO

(valor orçamentado pelo prazo 

contratual previsto)

PRAZO 

CONTRATUA

L PREVISTO

PROCEDIMENTO  DE CONTRATAÇÃO

(depende do valor e prazo da contratação)                

Procedimentos de contratação de 2020



 

 

Indicar os objetivos específicos do projeto, os resultados esperados, os instrumentos de validação e o processo de 

monitorização, segundo tabela 
 

Objetivos específicos do 

projeto 
Resultados Esperados 

Descreva os instrumentos 

que serão utilizados para 

validar os resultados 

Descreva os processos de 

recolha e tratamento dos dados 

para monitorizar os objetivos 

Melhorar o exercício das 
funções parentais 
(proteção, participação, 
prevenção…), dos 
destinatários, tendo por 
base o impacto do 
desenvolvimento de um 
programa de educação 
parental com melhorias 
em 70% das famílias e 
retirada de medidas de 
promoção e proteção das 
crianças e jovens 
destinatárias, caso 
existam em 30%.  

 

Curto prazo:  
- Mais competências 
parentais 
- Menos negligência  
- Melhores dinâmicas 
familiares  
- Menos violência 
domestica 
. Mais segurança das 
crianças 
- Mais estimulação  
- Melhor disciplina 
positiva 
- Melhores cuidados 
básicos assegurados 
pelos pais 
- Melhor gestão 
económica domestica  
- Menos medidas de 
promoção e proteção 
 
Médio prazo: mais 
sucesso educativo dos 
filhos  
- Mais inclusão social 
das crianças e jovens 
- Melhor projeto de 
vida   

-Aplicação de teste de 
avaliação de 
competências parentais 
“CUIDA” (Henriques, M. 
at all (2019), no início do 
programa e o final para 
avaliação de impacto. 
- Modelo de Avaliação e 
Intervenção Familiar 
Integrado (MAIFI, Melo 
& Alarcão, 2018)  
-Caso os menores 
tenham medida de 
promoção e proteção, 
por défice de 
competências parentais/ 
negligência, análise do 
relatório da entidade 
competente retirada da 
medida no final da 
intervenção 
-Mapas de planeamento 
e registo de sessões do 
programa 
-Ficha de grau de 
satisfação dos 
participantes  
-Mapas de registo de 
presenças 
-Mapas de indicadores 
de realização e eficácia 
 

- Analise dos resultados de 
aplicação do teste “Cuida” no 
início e final da intervenção. 
- Reuniões na CPCJ, escolas e 
outras entidades e projetos que 
intervenham no local e 
elaboração de planos e 
relatórios conjuntos. 
- Análise do registo de 
sessões/reuniões com as 
famílias destinatárias.  
. Registo de presenças  
- Analise dos indicadores de 
realização e eficácia  
- Analise do grau de satisfação 
dos destinatários  

Mediar o conflito parental, 
em casais separados, 
divorciados, ou com 
evidencias de grande 
conflito, intervindo ao 
nível da mediação de 
conflitos / mediação 
familiar e alienação 
parental, tendo em vista a 
não inclusão e exposição 
da criança/ jovem nesse 
conflito, reduzindo em 
30% as medidas de 
promoção e proteção das 
crianças e jovens 
identificadas por 
exposição ao conflito 
parental 

Curto prazo: 
- Melhor comunicação 
entre os elementos da 
família 
- Menos conflito 
parental  
- Menos violência 
domestica 
- Mais vinculação dos 
dois progenitores com 
os filhos 
- Menos sofrimento 
das crianças/jovens 
relativo à separação 
dos pais 
- Menos medidas de 
proteção relativas a 
exposição a conflito 
parental 

- Mapas de planeamento 
e registo de sessões de 
mediação com os 
progenitores  
- Mapas de registo de 
presenças 
- Caso as crianças 
tenham medida de 
promoção e proteção, 
retirada da medida no 
final da intervenção 
- Ficha de grau de 
satisfação dos 
participantes 
- Mapas de indicadores 
de realização e eficácia   
 
 

- Análise do registo de reuniões 
na CPCJ, escolas e outras 
entidades e projetos que 
intervenham no local e 
elaboração de relatórios 
conjuntos. 
- Análise do registo de sessões 
com as famílias destinatárias  
- Analise dos indicadores de 
realização e eficácia 
- Analise do grau de satisfação 
dos destinatários 



 

 

comparativamente ao ano 
anterior.  
 

- Menos alienação 
parental 
- Mais presença dos 
dois progenitores na 
educação e no projeto 
de vida dos seus filhos   
Medio prazo:  
- Mais estabilidade 
emocional 
- Mais sucesso 
educativo  
- Menos trauma 
psicológico por 
separação dos 
progenitores 
- Menos rejeição  
 - Mais inclusão social  

Reforçar dinâmicas 
relacionais e rotinas 
quotidianas, 
esclarecendo  dúvidas e 
preocupações que 
assaltam os pais nas 
questões parentais com 
que lidam diariamente, 
através de Intervenções 
familiares comunitárias 
em escolas ou outras 
organizações locais com 
sessões de suporte à 
família, estruturadas e em 
grupo, visando melhorar 
e adquirir  conhecimentos 
específicos e estratégias 
em 60% dos 
destinatários, para 
ajudarem as suas 
crianças e jovens a 
crescer de forma 
equilibrada e feliz. 

Curto prazo: 
Melhores práticas 
parentais  
- Menos dúvidas e 
preocupações nas 
questões educativas  
- Menos stress 
parental 
- Mais competências 
parentais 
Médio prazo: 
- Mais inclusão social  
- Mais sucesso 
educativo 
 

- Aplicação de 
questionários 
estruturados, 
relacionados com as 
temáticas, no inicio e 
final das sessões 
temáticas visando 
avaliar conhecimentos e 
impactos.  
- Mapas de planeamento 
e registo de sessões de 
grupo sobre as 
temáticas.  
- Mapas de registo de 
presenças 
- Ficha de grau de 
satisfação dos 
participantes e avaliação 
da ação 
- Mapas de indicadores 
de realização  
 

- Registo de sessões de grupo 
de pais sobre as temáticas. 
- Análise e tratamento da 
informação de questionários 
de avaliação 
- Análise dos indicadores de 
realização e eficácia  
- Análise do grau de satisfação 
dos destinatários. 

    

 

5.2  Proposta de Valor e Enquadramento do Projeto com a Estratégia de Desenvolvimento Local da Rede DLBC 

Lisboa (Anexo A). (máximo de 2500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1 e C.2) 

Descrever a mais valia global do projeto e identificar os contributos do Projeto para a EDL e consequente contributo para 
desenvolvimento das comunidades e dos territórios de intervenção durante e após o projeto. 
 

No quadro do desenvolvimento local, a intervenção no âmbito da educação parental pode ser vista 

como uma dimensão da formação de adultos, na medida em que se valorizam as aprendizagens, a 
identidade a cultura e os valores da família e das comunidades. Vai colmatar necessidades sentidas e 
evidenciadas nos vários relatórios das CPCJ (atendendo ao número de crianças com medida de 
proteção residente nestes territórios) e de alguma forma, nos diagnósticos EDL e BIP ZIP. As 

intervenções preventivas provam as vantagens da educação parental desenvolvida em contextos 
naturais (família, escola ou outros espaços comunitários), sendo consideradas uma mais valia, uma 
vez que intervêm na dinâmica familiar onde ela ocorre, atendendo, desta forma, a todos os fatores 



 

 

ambientais, numa perspetiva holística. Por outro lado, fortalece as comunidades como fonte de suporte 
e auto-ajuda, potenciando a criação de redes e o desenvolvimento da empatia ao encorajar os pais a 
ouvirem e a responderem às necessidades e preocupações dos outros, contando, para o efeito, com o 
envolvimento da comunidade educativa (prevemos introdução da dimensão parentalidade no projeto 

educativo e na disciplina de cidadania, dando assim continuidade ao projeto) e outros projetos de 
desenvolvimento, como é âmbito da DLBC.  
A contratação de um profissional residente nos territórios identificados e envolvimento de uma 
voluntária nas diversas ações do projeto, apresenta-se também, como uma mais-valia, quer para o 

melhor conhecimento da realidade das comunidades, quer para o contributo de continuidade do 
trabalho desenvolvido.  
A família é a base da sociedade, a primeira escola da vida de qualquer ser humano, principal 

responsável pela educação das suas crianças, transmite crenças, valores e competências essenciais 
para o futuro, salientando-se o desenvolvimento cognitivo, inteligência emocional, socialização, 
desempenho escolar, escolha da carreira, entre outras. Justifica-se assim, dar suporte às famílias e 
aumentar a “qualidade da parentalidade” enquanto estratégia central para reduzir o risco de 

comportamentos anti-sociais, melhorar o sucesso educativo e, desta forma, facilitar a empregabilidade 
e inclusão social, em comunidades com vários indicadores de desvantagem e complexidade social 
como são os territórios EDL.  

 
  



 

 

 

 6.   Comunicação 

 

6.1  Comunicação (máximo de 1500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1) 

Descrever os mecanismos de comunicação a utilizar pelo projeto para a informação e divulgação das atividades desenvolvidas 

e dos resultados 

 

Os mecanismos de comunicação serão estrategicamente desenvolvidos utilizando os canais e os 
meios adequados visando quer a divulgação do projeto, quer a adesão dos destinatários e envolvimento 
dos parceiros relativamente às questões relacionadas. Começará no inicio do projeto e é prosseguida 
ao longo de todo o seu ciclo de vida. Tendo em vista o impacto previsto, poderá sofrer alterações ao 
longo do projeto.  Desta forma propomos:  

• O projeto será divulgado no sitio da InterAgir, e facebook e outros sites relacionados. 

• Proposto como noticia nos jornais da Gebalis e sitio da Gebalis. 
• Serão elaboradas e distribuídas brochuras para disponibilizar aos residentes em gabinetes da 

Gebalis, cafés e outros estabelecimentos comunitários, escolas e centros de saúde de apoio 
local. Estas brochuras irão passar mensagens pertinentes (por exemplo, de que forma a ação 
se relaciona com a vida quotidiana, a razão pela qual os destinatários devem aderir ao projeto 
e de que forma) de acordo com os objetivos que se propõe.  

• Reuniões nas CPCJ, escolas, centros de saúde, com distribuição escrita de brochura e resumo 
do projeto e mecanismos de referenciação.  

• Será apresentado em encontros ou seminários em que participe a Associação Interagir a nível 
nacional e regional.   

• Serão elaborados relatórios anuais, (ou semestrais, caso se justifique) que serão tornados 
públicos junto dos parceiros e divulgados nos sites adequados.  

 


