
 

 

Anexo C - Memória Descritiva    

 

  1.   Identificação da Entidade Beneficiária 

 

1.1  Designação da Entidade  

 

PCI - PARAMÉDICOS DE CATÁSTROFE INTERNACIONAL 

 

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

A PCI - Paramédicos de Catástrofe Internacional (www.paramedico-internacional.org) é uma ONG com estatuto de IPSS, 

fundada em 2004 e com sede em Odivelas, tendo como principal CAE 84250 - Atividades de proteção civil. 

Trata-se de uma organização sem fins lucrativos ou fundamentos políticos, étnicos, religiosos ou filosóficos, tendo atuado 

nos últimos anos no âmbito da ajuda humanitária em mais de 18 países afetados por epidemias, conflitos armados ou 

desastres naturais através de assistência médica e de ações que visem a proteção dos Direitos Humanos e a cooperação 

internacional para o desenvolvimento. 

A PCI é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e pelos principais órgãos nacionais, como o Ministério da Saúde e 

a Direção Geral de Saúde, sendo possuidora de uma Unidade Operacional de Emergência (UOE) com equipamento, 

viaturas e recursos humanos, devidamente certificados e acreditados. 

Em Portugal, a sua ação tem uma forte vertente social pelo acompanhamento da população sem-abrigo, famílias 

carenciadas e jovens em risco, apoio à integração de idosos, transporte de doentes e prestação de cuidados paliativos e 

pré-hospitalares. 

 

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. 
 

A missão da PCI baseia-se no princípio de equidade nos serviços que presta à sociedade, sem restringir os acessos a estes, 

nem estigmatizar pelas diferenças o público a quem os presta, reconhecendo com igualdade os direitos de toda a 

população - nacionais ou estrangeiros. 

A legislação portuguesa assegura igualdade de tratamento no acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente dos 

imigrantes indocumentados, mas é ainda necessário limar arestas nas condições de acesso e na participação na gestão da 

sua saúde por parte destes cidadãos. 

Desse modo, no que concerne ao acesso aos cuidados de saúde, é necessário garantir que uma igualdade no tratamento 

de cada indivíduos, sendo este analisado à luz das necessidades em saúde e dos contextos económicos e culturais dos 

diferentes grupos da sociedade. 

Nesse sentido a PCI desempenha um papel relevante na sociedade através de ações sociais como apoio aos sem-abrigo, 

imigrantes, portadores de HIV/SIDA, toxicodependentes, profissionais do sexo ou crianças e jovens em risco. 

Por outro lado, é de acrescentar que atualmente a equipa de trabalho é constituída por um corpo de 350 voluntários de 

profissionais da saúde: médicos, enfermeiros, paramédicos, fisioterapeutas, cardiopneumologistas e socorristas; mas 

também elementos que se encontravam em situação de desemprego prolongado. 



 

 

Entre os principais mecanismos a adotar pelo promotor do projeto para assegurar a Igualdade de oportunidades e de 

géneros destaca-se: 

- Menção expressa aos princípios da igualdade entre mulheres e homens, nacionais ou estrangeiros nos documentos 

estratégicos, missão e estatutos da organização; 

- Garantir que na constituição das equipas, os coordenadores têm em conta os princípios da igualdade de género; 

- Assegurar a existência de equipas bem preparadas, cientes da conduta de igualdade no tratamento dos destinatários e 

com formação adequada para o desenvolvimento do trabalho a realizar; 

 

 

  2.   Identificação do Projeto 

 

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

 

UnidMóvelApoioSocial 

 

 

 

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.  
 

A Unidade Móvel de Apoio Social prevê 1 unidade móvel, equipamento e equipa de voluntários de intervenção social, 

responsável pela realização de ações junto de populações carenciadas de Lisboa em situação de sem-abrigo, domicílio 

instável ou em situação de risco social grave, tendo como objetivo garantir as condições de subsistência, apoio médico e 

psicológico, para além da definição de planos de intervenção baseados em diagnósticos individuais - que visem a 

capacitação e desenvolvimento de competências e reintegração social dos indivíduos. 

 

 

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 projeto apresentado pela PCI irá decorrer durante um período de 36 meses de execução, prevendo essencialmente o 

aluguer de 1 unidade móvel a utilizar no apoio social à assistência e integração de populações mais carenciadas. 

A unidade móvel irão estar alocadas especificamente, e em regime de alternância, à totalidade dos territórios de 

intervenção coincidentes com os referidos na EDL e no ponto 7 do aviso de abertura do concurso (todos os mencionados), 

tendo em conta que são estes os locais com maior incidência de fragilidades socioeconómicas. 

Atualmente a entidade já realiza iniciativas de caráter semelhante nestes mesmos territórios, tendo por isso uma 

experiência comprovada no desempenho das mesmas - sendo por isso conhecedora das necessidades dessas populações e 

dos desafios técnicos que estas ações envolvem. Adicionalmente, tem sido bastante relevante o estabelecimento de 

contactos e parcerias com inúmeras associações locais e organismos públicos no distrito de Lisboa que contribuem para 

uma prestação de serviços mais eficaz. 

A entidade depara-se porém com uma constante falta de recursos (desde equipamentos, materiais e pessoal técnico) que 

inviabilizam um melhor desempenho destas iniciativas, sendo esta situação sido imensamente agravada pela atual 

pandemia do COVID-19 – motivos pelos quais se candidata com o presente projeto. 

 

 

 

 



 

 

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. 
 

A PCI atua há cerca de 14 anos principalmente junto das populações mais carenciadas e desprotegidas. Como tal, possui 

uma incontestável experiência prática no que se refere às necessidades socioeconómicas e preocupações da população da 

Grande Cidade de Lisboa, através do apoio médico, psicológico e distribuição de bens essenciais – sendo de destacar dois 

grupos de destinatários em particular: 

- População sem-abrigo, existindo algum consenso que situa os números entre os 3500 e os 5500 indivíduos, sendo que 

cerca de 48% (1200 – 1680 indivíduos), se concentra no distrito de Lisboa. 

- Toxicodependentes, sendo que Lisboa encontra-se em 12º na lista de cidades Europeias com mais consumidores de cocaína 

registando-se, paralelamente, uma diminuição do apoio aos toxicodependentes. Em 2018 morreram 108 pessoas de 

overdose provocada por drogas ou por álcool, sendo os números mais elevados dos últimos 5 anos, segundo relatório do 

SICAD. 

A iniciativa da PCI nessa vertente social (cujos recursos e esforços pretende reforçar através da presente candidatura) revê- 

se nos problemas identificados na EDL e enquadra-se no diagnóstico apresentado. Deste modo, a entidade pretende focar- 

se nos territórios identificados, considerando que estes são necessitam de intervenção por registarem maiores situações de 

desigualdade nos indicadores de educação (com baixos índices de população qualificada), desemprego, pobreza e exclusão. 

A candidatura visa assim dar uma resposta social aos problemas identificados no diagnóstico da EDL, evitando o risco de 

rutura social desses territórios. 

O projeto ganha ainda maior relevância no contexto da pandemia provocada pelo COVID-19, visto que (de acordo com o 

Barómetro Covid-19 da Escola Nacional de Saúde Pública) as desigualdades sociais em Portugal agravaram-se, afetando 

principalmente os cidadãos com menos recursos financeiros e menos escolaridade que possam estar mais expostos à 

doença, ter perdido os seus empregos ou viram os seus rendimentos reduzidos. 

 

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. 
 

A intervenção da Unidade Móveis de Apoio de Saúde e Psicossocial tem como objetivo principal o atendimento e 

acompanhamento de pessoas e/ou famílias, nacionais ou estrangeiras, em situação de sem-abrigo ou domicílio instável, 

em situação de risco social grave, garantindo-lhes as condições básicas de subsistência, para além da definição de planos 

de intervenção baseados em diagnósticos fundamentados e que visem a capacitação, aquisição e desenvolvimento de 

competências com vista à reintegração social dos indivíduos. 

 

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. 
 

A constituição de uma equipa multidisciplinar de apoio e intervenção social, capacitada de recursos e equipamentos para 

o desempenho das atividades relacionadas com 3 vertentes: 

 

ATV. 1 - Apoio aos Migrantes e Sem-Abrigo, através de despiste de patologias e encaminhamento para os Hospitais e 

Centros de Saúde 

- Obj. ATV1.: realização de 2.750 p/ano atendimentos e encaminhamento unidades de saúde, até 2023; 

 

ATIV. 2 – “Projeto Ser Criança Sempre”, com resposta de intervenção junto de crianças e jovens (idades entre 1 e os 24 

anos de idade) infetadas e afetadas pelo VIH e SIDA 

- Obj. ATV2.: apoiar 50 p/ano crianças e jovens até 2023, criando condições para a construção de um percurso de 

desenvolvimento pessoal e social gratificante e estável; 

 

ATIV. 3 – “Projeto Noite SOS”, apoio socio-sanitário a populações vulneráveis durante o período noturno 

- Obj. ATV3.: prestação de cuidados primários de saúde, apoio medicamentoso e psicossocial, encaminhamento para os 

organismos públicos competentes a pelo menos 3.750 utentes p/ano até 2023. 

 



 

 

De modo geral, as três atividades visam atingir os seguintes objetivos junto da população dos territórios da EDL: 

i– Redução da mortalidade 

ii– Melhoria das condições gerais de saúde 

iii– Redução dos casos de pobreza 

iv – Distribuição de bens essenciais: roupas e calçado, alimentos, produtos de higiene pessoal 

v– Redução do índice de doenças sexualmente transmissíveis 

vi - Prestação de cuidados de emergência social 

vii – Apoio jurídico e psicossocial 

 

 

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. 
 

O projeto de “Unidade móvel de apoio social” da PCI contempla um conjunto de atividades direcionadas às populações 

carenciadas e socialmente fragilizadas dos territórios da EDL identificados, tendo como principais públicos-alvo: 

-Sem-Abrigo; 

-Famílias (incluindo jovens e crianças) em risco ou altamente carenciadas; 

-Idosos em situação de precaridade; 

-Toxicodependentes; 

-Comunidade LGBT; 

-Profissionais de sexo; 

-População em geral em risco ou carência socioeconómica. 

 

No caso dos sem-abrigo e toxicodependentes a identificação destes grupos ocorre através de rotas já conhecidas onde 

estes se encontram concentrados na via pública, muitos deles já estão sinalizados pela PCI no entanto o número tem 

crescido todos os dias (principalmente na situação causada pela pandemia), havendo também mais pontos de referência 

espalhados pela cidade – daí a necessidade de termos uma unidade móvel que permita circular diariamente pelos vários 

territórios da EDL. 

Relativamente às famílias em risco, as mesmas são referenciadas por outras IPSS com quem mantemos parceria, CPCJ, 

escolas e indivíduos da comunidade que denunciam essas situações. É de referir que a PCI trabalha com escolas 

secundárias no âmbito da formação de saúde, acabando por realizar acompanhamento aos jovens em risco sinalizados. 

 

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) 

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. 

 

 

Unidade Operacional de emergência ,no âmbito de apoio com voluntários. 

A PCI é uma instituição acreditada pela DGERT, acreditada pelo INEM, acreditada pelo ISN e reconhecida pela ERS, 

trabalhando frequentemente junto de entidades públicas e municipais. 
  

 

 

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.  
 

O projeto de “Unidade Móvel de Apoio” da PCI é inovador por integrar valências multidisciplinares de serviços de saúde e 

apoio psicossocial, concorrendo para um objetivo geral de melhorar a qualidade de vida das populações mais vulneráveis 

da sociedade, nos territórios com maior incidência de desigualdades e pobreza (as mesmas identificadas como prioritárias 

na EDL). 

De facto, em Lisboa só é conhecida uma outra associação não-governamental que dá apoio pontual aos sem-abrigo na área 

da saúde, sendo ainda relevante destacar que a PCI é a única organização a prestar apoio médico e de enfermagem no 

horário noturno (na iniciativa “Noite SOS”) - existindo sim várias instituições que distribuem refeições e entregam vestuário. 

Outro fator de inovação passa pela grande amplitude de destinatários a quem as atividades mencionadas são direcionadas 

– desde população sem-abrigo, toxicodependentes, indivíduos em situação de risco ou precaridade (crianças, jovens ou 

idosos) – sendo este um feito alcançável devido à experiência de 14 anos e à rede de 350 voluntários que colaboram 

diariamente com a associação, que contará com a constituição de uma equipa de trabalho dedicada a este projeto em 

específico. 

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

Apoio aos Migrantes e Sem-Abrigo Inclusão
Realização de atendimentos e 

encaminhamento unidades de saúde
2750 1 1 1,00 8250

Projeto Ser Criança Sempre Inclusão e Educação
Apoiar crianças e jovens em situação de 

risco
50 36 36 36 5400

Projeto Noite SOS Inclusão
Apoio socio-sanitário a populações 

vulneráveis durante o período noturno
3750 0,3 0,3 0,30 3375

6550 0,00 37,3 37,3 37,30 17025

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

Apoio aos Migrantes e Sem-Abrigo

- apoio médico

- apoio psicológico

- distribuição de bens essenciais

- encaminhamento para associações parceiras e 

organismos públicos competentes, 

Realização de atendimentos e 

encaminhamento unidades de saúde
X X X

Projeto Ser Criança Sempre

- apoio no planeamento e continuação dos estudos

- fornecer refeições quentes e diárias, géneros 

alimentares, roupas, material escolar e outros;

- acompanhamento psicossocial às famílias por forma à 

promoção da (re)integração familiar, social, educativa e 

emocional das crianças e jovens;

- incentivando a construção de projetos individuais. 

Apoiar crianças e jovens em situação de 

risco
X X X

Projeto Noite SOS

- cuidados primários de saúde

- encaminhamento para associações parceiras e 

organismos públicos competentes, 

- apoio e acompanhamento psicossocial

- distribuição de kits de seringa/troca de seringas

- distribuição de kits de prevenção DST (preservativos e 

gel)

Apoio socio-sanitário a populações 

vulneráveis durante o período noturno
X X X

Unidade móvel (aluguer anual), 

vestuário/equipamento de 

visibilidade, rádios de transmissão, 

material médico de desgaste 

(incluindo testes rápidos COVID-19)

Unidade móvel (aluguer anual), 

vestuário/equipamento de 

visibilidade, rádios de transmissão, 

material médico de desgaste 

(incluindo testes rápidos COVID-19)

Unidade móvel (aluguer anual), 

vestuário/equipamento de 

visibilidade, rádios de transmissão, 

material médico de desgaste 

(incluindo testes rápidos COVID-19)

Recursos utilizados

(max 250 caracteres)

Atividades com Destinatários Finais

Atividades de preparação, implementação e acompanhamento



 

 

A unidade móvel prevista na presente candidatura (a adquirir em regime de aluguer durante o período de duração do 

projeto) será um recurso fundamental para que a entidade consiga desempenhar eficazmente as diversas atividades 

previstas e para que se consiga cobrir todos os territórios e assim atingir o maior número possível de destinatários. A 

integração de uma unidade móvel é ainda fundamentada pela especificidade técnica que envolve as atividades de apoios 

de saúde e psicossocial, sendo necessário ter um espaço apropriado aos atendimentos e manuseamento dos materiais 

médicos. 

A prestação destes apoios no contexto da atual pandemia gerada pelo COVID-19 demonstra igualmente caráter inovador, 

já que a PCI estará capacitada para realizar testes rápidos de deteção da doença aos destinatários das atividades e proceder 

ao correto encaminhamento para as unidades hospitalares adequadas. Pretende-se assim diminuir a taxa de propagação da 

doença e, consequentemente, a redução de mortalidade da população vulnerável. 
 

 

 

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  
 

Não aplicável. 

 

 

4.3  Quadro “3. Encargos com Pessoal” (concorre para o critério de seleção B.2) 
Inserir aqui Quadro 3. Encargos com Pessoal do Anexo D Orçamento  

2020 2021 2022 2023 Total %

3. Encargos com pessoal afeto à operação 0,00 € 10 080,00 € 10 080,00 € 10 080,00 € 30 240,00 € 24%

3,1 Remunerações com pessoal interno 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

3,2 Remunerações com pessoal externo 0,00 € 10 080,00 € 10 080,00 € 10 080,00 € 30 240,00 € 24%

3,3 Deslocações e estadias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

3,99 Outros encargos com pessoal afeto à operação 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

4. Encargos com Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação 0,00 € 32 613,33 € 32 613,33 € 32 613,33 € 97 840,00 € 76%

4,2 Aquisição de bens e serviços 0,00 € 4 200,00 € 4 200,00 € 4 200,00 € 12 600,00 € 10%

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

4.2.99 Outros Encargos com aquisição de bens e serviços 0,00 € 4 200,00 € 4 200,00 € 4 200,00 € 12 600,00 € 10%

4,4 Rendas, Alugueres e Amortizações 0,00 € 22 253,33 € 22 253,33 € 22 253,33 € 66 760,00 € 52%

4,5 Encargos Gerais 0,00 € 4 160,00 € 4 160,00 € 4 160,00 € 12 480,00 € 9,74%

4,99 Outros Encargos com preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 6 000,00 € 5%

0,00 € 42 693,33 € 42 693,33 € 42 693,33 € 128 080,00 € 100%

0% 33% 33% 33% 100%

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

0,00 € 42 693,33 € 42 693,33 € 42 693,33 € 128 080,00 € 100%

0,00 € 6 404,00 € 6 404,00 € 6 404,00 €Adiantamento anual inicial:

Montante (Financiamento) Solicitado:

Receitas Próprias (da Operação):

% de anualização do orçamento:

QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO

Custos da Operação

Total (encargos):



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

custo

mensal

%

afectação

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

custo

mensal

%

afectação

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Serviços de contabilidade 100,00 € 100% 12 12 12 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 3 600,00 €

Encargos Serviços de Design gráfico 250,00 € 100% 12 12 12 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 9 000,00 €

0,00 € 4 200,00 € 4 200,00 € 4 200,00 € 12 600,00 €

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

Amortização de Instalações permanentes e pontuais no âmbito da Operação 0% 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aluguer de Equipamento de suporte à Operação 166,67 € 100% 12 12 12 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 6 000,00 €

Amortização de Equipamento de suporte à Operação 3 453,33 € 100% 1 1 1 0,00 € 3 453,33 € 3 453,33 € 3 453,33 € 10 360,00 €

Aluguer de viatura para transporte de participantes ("destinatários") 1 400,00 € 100% 12 12 12 0,00 € 16 800,00 € 16 800,00 € 16 800,00 € 50 400,00 €

0,00 € 22 253,33 € 22 253,33 € 22 253,33 € 66 760,00 €

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 100% 12 12 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Despesas correntes com combustível 100,00 € 100% 12 12 12 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 3 600,00 €

Despesas correntes com seguros 16,67 € 100% 12 12 12 200,00 € 200,00 € 200,00 € 600,00 €

Materiais de emergencia e de apoio a logistica 100,00 € 100% 12 12 12 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 3 600,00 €

Despesa com de limpeza de instalações 6,67 € 100% 12 12 12 80,00 € 80,00 € 80,00 € 240,00 €

Materiais consumíveis (material médico de desgaste) 100,00 € 100% 12 12 12 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 3 600,00 €

Outros bens não duradouros diversos (economato) 23,33 € 100% 12 12 12 280,00 € 280,00 € 280,00 € 840,00 €

0,00 € 4 160,00 € 4 160,00 € 4 160,00 € 12 480,00 €

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 - formação 166,67 € 100% 12 12 12 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 6 000,00 €

0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 6 000,00 €

4.4 Rendas, Alugueres e Amortizações

4.2.1 Informação e publicidade

4.2.99 Outros Encargos com aquisição de bens e serviços

4.99 Outros Encargos com preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação

4.5 Encargos Gerais



 

 

 

 

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) 
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 

Apoio aos 

Migrantes e 

Sem- Abrigo 

Realização de 2.750 

atendimentos p/ano 

e encaminhamentos 

a unidades de saúde, 
até 2023 

Reuniões periódicas de 

monitorização dos 

resultados e discussão da 

efetividade das medidas 

aplicadas em cada atividade 

com vista à melhoria da 

resposta social aplicada 

Questionários, recolha de dados estatísticos 

para identificação dos objetivos diretos e 

indiretos por atividade; Elaboração das fichas de 

avaliação e monitorização por atividade; Análise 

qualitativa e quantitativa dos dados recolhidos; 

Redação das conclusões finais na forma de 

relatório interno e para divulgação na sociedade 

e outras partes interessadas. 

Resposta de 

intervenção 

junto de 

crianças e 

jovens 

Apoiar 50 p/ano 

crianças e jovens até 

2023 

Reuniões periódicas de 

monitorização dos 

resultados e discussão da 

efetividade das medidas 

aplicadas em cada atividade 

com vista à melhoria da 

resposta social aplicada 

Questionários, recolha de dados estatísticos 

para identificação dos objetivos diretos e 

indiretos por atividade; Elaboração das fichas de 

avaliação e monitorização por atividade; Análise 

qualitativa e quantitativa dos dados recolhidos; 

Redação das conclusões finais na forma de 

relatório interno e para divulgação na sociedade 

e outras partes interessadas. 

Apoio socio- 

sanitário 

durante o 

período 

noturno 

Cuidados primários e 

aconselhamento a 

pelo menos 3.750 

utentes p/ano até 

2023 

Reuniões periódicas de 

monitorização dos 

resultados e discussão da 

efetividade das medidas 

aplicadas em cada atividade 

com vista à melhoria da 

resposta social aplicada 

Questionários, recolha de dados estatísticos 

para identificação dos objetivos diretos e 

indiretos por atividade; Elaboração das fichas de 

avaliação e monitorização por atividade; Análise 

qualitativa e quantitativa dos dados recolhidos; 

Redação das conclusões finais na forma de 

relatório interno e para divulgação na sociedade 

e outras partes interessadas. 

 

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. 
 

A PCI leva a cabo, há cerca de 14 anos, o seu trabalho com dedicação, atuando principalmente junto das populações mais 

carenciadas e desprotegidas. Como tal, possui uma enorme e incontestável experiência prática no que se refere às 

necessidades socioeconómicas e preocupações da população da Grande Cidade de Lisboa. 



 

 

A Paramédicos de Catástrofe Internacional apresenta desta forma a candidatura a aquisição da referida Unidade Móvel para 

poder cobrir as necessidades de emergência da Grande Cidade de Lisboa - que não só têm vindo a aumentar, como se prevê 

uma maior carência de resposta social e de proteção civil devido à pandemia provocada pelo COVID-19. 

Consideramos que as ações e atividades propostas na presente candidatura encontram-se coerentes com o diagnóstico da 

EDL, estando em conformidade com as tipologias definidas no aviso de abertura, em concreto: 

- Contribuir para a redução efetiva da pobreza, da exclusão social e do desemprego em territórios urbanos problemáticos; 

- A criação e concretização de abordagens integradas para a inclusão ativa, através de projetos de inovação/experimentação 

social e animação territorial que configurem respostas sociais a desafios previamente identificados; 

Sendo uma instituição com cerca de 350 voluntários e em constante angariação de novos membros, a Paramédicos de 

Catástrofe Internacional deseja sobretudo sensibilizar a Sociedade Civil e incentivar a população (destacando principalmente 

os jovens) a participarem na resolução das problemáticas sociais e a desenvolverem um espírito de compaixão que permita 

a sustentabilidade da defesa humanitária em Portugal e em particularmente na cidade de Lisboa. 

Com esta candidatura, a associação pretende capacitar-se de recursos que permitam alargar a sua atual capacidade de 

resposta social a uma maior cobertura de território (e consequentemente mais destinatários), contribuindo em última via 

para a evolução de uma sociedade que no futuro se espera mais preocupada para com a problemática da exclusão e 

desigualdade social. 

Após o término deste projeto em 2023, as atividades realizadas serão reorganizadas mas haverá uma continuidade das 

mesmas, quer seja através de recursos financeiros da associação, mecenato ou outros financiamentos públicos. 

 

 

 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 

 

A entidade compromete-se a efetuar as medidas de divulgação e publicitação do apoio concedido pelo LISBOA2020, que 

reconhece ser uma responsabilidade dos beneficiários consagrada na legislação comunitária e nacional, aceitando ficar 

sujeita a efetuar uma referência bem visível ao cofinanciamento comunitário em todas as aplicações de divulgação da 

operação que produzam. 

 

Serão produzidos panfletos e materiais de comunicação das ações promovidas pela PCI, as quais incluirão os respetivos 

logotipos do apoio a atribuir. 

Em qualquer comunicado de imprensa ou notícia referente às ações da PCI, financiadas ao abrigo deste concurso, será 

referido o respetivo apoio do LISBOA2020. 

 


