
 

 

Anexo C - Memória Descritiva    
 

  1.   Identificação da Entidade Beneficiária 
 

1.1  Designação da Entidade  
 

Associação Mén Non- Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal 
 

 

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

 
A Mén Non – Associação de Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal é uma associação sem fins lucrativos, 

promotora dos direitos humanos, que se rege pelos princípios da igualdade, da participação equilibrada entre homens e 

mulheres, da não-discriminação em função do sexo, raça, etnia, religião, orientação sexual, idade, condição 

socioeconómica, nível de escolaridade, ideologia ou outro. Fundada em 2010, conta com cerca de 200 associadas/os. 

A nossa missão é reforçar a cidadania e a união das mulheres em geral e em particular das mulheres imigrantes e são-

tomenses. A nossa ação centra-se em 4 eixos estratégicos: reforço organizacional; saúde e apoio social; educação e 

cultura; e comunicação. 

É uma associação de mulheres (em conformidade com a Lei n.º 107/2015, de 25 de agosto), auto-representantes da 

comunidade de São Tomé e Príncipe em Portugal, com experiência no apoio social a famílias imigrantes (em particular são 

tomenses) procurando suprir necessidades alimentares, de saúde, sociais e de inclusão na sociedade portuguesa. 

 

 

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? 

 

a) Não 
 

 

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. 
 

Tanto a associação promotora bem como o projeto baseiam-se no garante da igualdade de oportunidades e da igualdade 
entre mulheres e homens enquanto ações positivas de auto-representantes - mulheres imigrantes. Será aplicado o 
princípio da igualdade de oportunidades nos processos de recrutamento e seleção de recursos humanos (pagos e 
voluntários) afetos ao projeto bem como nos processos de seleção e apoio às pessoas destinatárias do projeto, focando as 
comunidades imigrantes residentes nos territórios de implantação do projeto: Charneca do Lumiar, Galinheiras e 
Ameixoeira. 
No desenho, implementação e acompanhamento do projeto serão tidos em consideração os seguintes instrumentos de 
política pública: Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030, e respetivo Plano de Ação para a 
Igualdade entre Mulheres e Homens; Plano Estratégico para as Migrações; Plano Municipal para a Integração de 
Migrantes de Lisboa; I Plano Municipal para a Igualdade de Género do Município de Lisboa 2020-2021; e a Estratégia de 
Desenvolvimento Local do GAL urbano Rede DLBC Lisboa. 
 

 
 



 

 

  2.   Identificação do Projeto 
 

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

Amolê Pedaço 
 

 
 

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.  
 

Visa contribuir para a inclusão de imigrantes por imigrantes através do desenvolvimento de serviço de base comunitária 
na Charneca do Lumiar, Galinheiras e Ameixoeira. 
Será disponibilizado um Gabinete de Apoio, Informação e Encaminhamento, serviços de apoio jurídico, tratamento de 
documentação, oficinas criativas para a inclusão e a empregabilidade através da arte, serviço de distribuição de refeições, 
e atividades diversas que visam empoderar as comunidades imigrantes, em particular as mulheres e as famílias imigrantes 
residentes.  
 

 
  



 

 

 
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. 
 

Os territórios de intervenção do projeto inscrevem-se na EDL – Norte, na Freguesia de Santa Clara, nomeadamente: 
Charneca do Lumiar, Galinheiras e Ameixoeira PER. 
Estes bairros e zonas são territorialmente confluentes, sendo essa confluência exponencialmente facilitadora da 
abrangência do projeto. A Associação Mén Non tem a sua sede o Centro Maria Alzira lemos | Casa das Associações, sita no 
Parque Infantil do Alvito, tendo previsto (e é fundamental) o aluguer de um espaço num dos bairros e zonas de 
intervenção do projeto.  
Será dada preferência às mulheres e famílias residentes nos 3 bairros como destinatárias das várias atividades do projeto, 
nomeadamente através do estabelecimento de uma quota de 75% das pessoas destinatárias das atividades. Essa quota 
será verificada mensalmente através do registo das moradas (e respetivo comprovativo) e sexo das pessoas participantes 
nas atividades. 
O espaço do projeto (a alugar num dos 3 bairros) será o local onde será prestado o atendimento às e aos imigrantes e suas 
famílias, apoio jurídico e tratamento de documentação, distribuídas as refeições para consumo nas residências e o local de 
realização das oficinas criativas de arte para a inclusão. 
Será realizado um levantamento das necessidades específicas das mulheres e famílias imigrantes residentes nos bairros, 
na fase inicial de implantação do projeto e durante o tempo do projeto (que servirá também o propósito de aproximar as 
pessoas destinatárias do desenho de políticas públicas locais). Recorrer-se-á a uma metodologia participativa para o 
desenho das oficinas criativas por forma a ir ao encontro das necessidades locais. As oficinas criativas serão ainda 
desenhadas atendendo a outros projetos e serviços existentes nos bairros. 
 

 
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. 
 

Lisboa é um território marcado por fluxos migratórios crescentes: segundo o Plano Municipal para a Integração de 
Imigrantes de Lisboa, 2018-2020, residem em Lisboa 55.212 pessoas imigrantes. Este é o concelho de Portugal com mais 
pessoas estrangeiras residentes no país, sendo muitas dessas pessoas originárias dos PALOPs – representando 14% do 
total das pessoas imigrantes a residir em Lisboa. Em 2011, na freguesia de Santa Clara, 17,8% da população residente é 
imigrante, sendo esta a freguesia do concelho de Lisboa com o maior peso de imigrantes. 
Acresce que as populações imigrantes que residem na freguesia de Santa Clara são populações em particular situação de 
vulnerabilidade social e económica, residentes em bairros de realojamento social. 
Por outro lado, com muita frequência, as comunidades imigrantes (sobre)vivem em lógicas de ajuda mútua. E nestes 
contextos, as mulheres são pilares essenciais às comunidades, muitas das vezes substituindo-se umas às outras no papel 
de cuidadoras informais.  
Paralelamente, muitas das mulheres imigrantes prestam serviços domésticos na designada economia informal e a COVID-
19 tem vindo a reforçar a vulnerabilidade económica, laboral e social, em particular das mulheres. Prevê-se que estas 
sejam afetadas por graves carências sociais, económicas e de empregabilidade, com previsíveis impactos ao nível da saúde 
mental e carências alimentares.  
O projeto permitirá contribuir para mitigar o que já está diagnosticado: a existência de um excesso de burocracia no 
processo de regularização, informação dispersa e falta de coordenação entre serviços, falta de sensibilização para o apoio 
às mulheres e homens imigrantes (inPlano Municipal para a Integração de Imigrantes de Lisboa, 2018-2020) através do 
Gabinete de Apoio, Informação e Encaminhamento. 
Será ainda um forte contribuidor para o reforço das lógicas de ajuda mútua bem como para a saúde mental das mulheres 
e das pessoas cuidadoras informais e prestadoras de serviços domésticos através das oficinas criativas de arte e inclusão. 
 
 

 



 

 

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. 
 

 
Contribuir para a valorização das mulheres e das comunidades imigrantes, aproximando as pessoas imigrantes das 
políticas públicas locais e comunitárias, e promovendo relações de proximidade intracomunitária e apoio entre pares em 
processos de regularização e de empoderamento através de um Gabinete de Apoio, Informação e Encaminhamento e de 
oficinas criativas de arte, numa ótica integrada para a inclusão social e efetivação de cidadania plena, promovida entre, 
com e para pessoas imigrantes. 
 

 
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. 
 

 
1. Identificar as necessidades específicas das mulheres e das famílias de imigrantes nos 3 territórios do projeto, 
contribuindo para aproximar as pessoas imigrantes do desenho de políticas públicas locais e comunitárias bem como de 
respostas comunitárias adequadas; 
2. Prestar apoio às comunidades imigrantes através do Gabinete de Apoio, Informação e Encaminhamento, no 
tratamento de documentação e coordenação com as entidades necessárias visando o encaminhamento; 
3. Facultar apoio jurídico às comunidades imigrantes, nomeadamente em processos de regularização; 
4. Apoiar as mulheres e famílias de imigrantes que se encontram em situação de particular vulnerabilidade 
económica e social, nomeadamente através de oficinas criativas de arte que trabalhe soft skills para a empregabilidade, 
mitigando problemas de saúde mental provocados pela pandemia COVID-19, e a partilha de experiências e 
conhecimentos, numa lógica de inclusão social ativa entre, com e para pares; 
5. Fornecer refeições a famílias de imigrantes que se encontrem em situação de carência alimentar; 
6. Reduzir os impactos provocados pela pandemia COViD-19 através do apoio e da inclusão social entre pares. 
Atividades:  

1. Levantamento das necessidades específicas das mulheres e das famílias de imigrantes nos 3 territórios através de 
questionário e de focus groups. Atividade preparatória, cumpre 2 propósitos: aproximar as pessoas destinatárias 
do desenho de políticas públicas locais e inclusão social de imigrantes; desenho das oficinas criativas de arte para ir 
ao encontro das necessidades locais. Resultará num Caderno de recomendações para as políticas públicas locais. 

2. Gabinete de Apoio, Informação e Encaminhamento, onde será dado apoio na identificação das entidades e dos 
processos necessários à supressão das necessidades das pessoas destinatárias, no tratamento de documentação e 
coordenação com entidades visando o encaminhamento das pessoas imigrantes. 

3. Apoio jurídico em processos necessários à supressão das necessidades das pessoas destinatárias, nomeadamente 
de regularização. 

4. Serviço de distribuição de refeições para uma média mensal de 50 pessoas. 
5. Oficinas criativas de arte para mulheres e homens imigrantes que se encontram em situação de particular 

vulnerabilidade económica e social, que vá trabalhando soft skills para a empregabilidade, mitigando problemas ao 
nível da saúde mental provocados pela COVID-19, e partilha de experiências e conhecimentos, numa lógica de 
inclusão social ativa entre, com e para pares. 

6. Realização de 3 conferências. 
7. Comité de acompanhamento do projeto. Finalidade: acompanhar o projeto numa lógica de co-construção, alcance 

e impacto das atividades e mitigação de obstáculos e desafios. Serão convidadas/os representantes: associações 
locais; Rede DLBC Lisboa; CM Lisboa; Junta de Freguesia de Santa Clara; ACM; Plataforma Portuguesa para os 
Direitos das Mulheres. 

 
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 daquelerequisito. 
 



 

 

O projeto será implementado em Bairros e Territórios de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP), em concreto na Charneca do 
Lumiar, Galinheiras e Ameixoeira PER, cuja situação social é claramente desfavorável face aos valores médios verificados 
em Lisboa. A freguesia de Santa Clara é a freguesia do concelho com o maior peso de imigrantes (17,8%). 
Acresce que as populações imigrantes que residem na freguesia de Santa Clara são populações em particular situação de 
vulnerabilidade social e económica, que foram fortemente impactadas pela pandemia COVID-19. 
As pessoas destinatárias do projeto são mulheres, homens e famílias imigrantes residentes nos 3 bairros e territórios. 
Espera-se conseguir alcançar diretamente e de forma regular cerca de 250 pessoas. 
Mecanismos de seleção de pessoas destinatárias: 
a) Identificação e levantamento das necessidades específicas na fase inicial do projeto através da elaboração e aplicação 

de questionário e da realização de focusgroups com mulheres, homens e famílias imigrantes residentes nos 3 bairros; 
b) Seleção de pessoas para atendimento e acompanhamento no Gabinete de Apoio, Informação e Encaminhamento: 

divulgação do gabinete nas redes sociais e distribuição de folheto informativo nas caixas de correio. Caso o número de 
pessoas interessadas seja maior do que o expectável, terá de ser feita uma seleção com base nos seguintes critérios: 
dificuldade no entendimento dos processos e no que é requerido (literacia burocrática); prazos para a conclusão de 
processos (nomeadamente de regularização); mulheres imigrantes e em particular mulheres imigrantes que 
encabeçam famílias monoparentais; 

c) Seleção de participantes para as oficinas criativas de arte: divulgação das oficinas através de folheto informativo nas 
caixas de correio bem como através da participação em reuniões locais. A seleção será feita com base em formulário 
de inscrição, que identifique as dificuldades, interesses e motivações para a participação nas oficinas. As oficinas terão 
um caráter regular; caso existam participantes que registem 3 ausências, será feita reunião para perceber a razão da 
ausência e determinar a continuação da sua participação ou não da atividade; será majorada a participação de 
mulheres imigrantes e em particular mulheres imigrantes que encabeçam famílias monoparentais; 

d) Seleção de beneficiárias/os para a distribuição de refeições: comprovativo das situações de acrescida vulnerabilidade, 
nomeadamente desemprego, ausência de trabalho regular (em particular, de mulheres imigrantes que fazem serviços 
domésticos na economia informal), número de pessoas por agregado familiar e nível de rendimento familiar; será 
majorada a participação de mulheres imigrantes e em particular mulheres imigrantes que encabeçam famílias 
monoparentais. 

 

 
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. 

 
 

Na realização do levantamento das necessidades específicas das mulheres e das famílias de imigrantes nos 3 territórios, 
será promovido um primeiro encontro entre projetos e associações locais por forma a melhor conhecer as forças vivas 
locais. Este encontro será realizado no 2º mês do projeto (o 1º mês será de instalação do projeto no local). No decurso do 

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

Gabinete de Apoio, 

Informação e 

Encaminhamento

inclusão

Prestar apoio às comunidades imigrantes através do Gabinete 

de Apoio, Informação e Encaminhamento, no tratamento de 

documentação e coordenação com as entidades necessárias 

visando o encaminhamento das pessoas imigrantes

100 0 25 25 25 7500

Apoio juridico inclusão Facultar apoio jurídico às comunidades imigrantes presentes 

nos territórios, nomeadamente em processos de regularização

80 0 25 25 25 6000

Serviço de refeições inclusão
Fornecer refeições a mulheres e a famílias de imigrantes que se 

encontrem em situação de carência alimentar
50 0 21 21 21 3150

Oficinas Criativas de Arte 

para a Inclusão
inclusão

Apoiar as mulheres e as famílias de imigrantes que se 

encontram em situação de particular vulnerabilidade 

económica e social, nomeadamente através de oficinas 

criativas de arte que vá trabalhando soft skills para a 

empregabilidade, mitigando problemas ao nível da 

saúde mental provocados pela pandemia COVID-19, e a 

partilha de experiências e conhecimentos, numa lógica 

de inclusão social ativa entre, com e para pares

100 0 10 10 10 3000

Conferências (3) educação para a inclusão Cidadania plena 120 0 8 8 8 2880

450 0 89 89 89 22530

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

Levantamento das 

necessidades específicas 

das mulheres e famílias de 

imigrantes residentes na 

Charneca do Lumiar, 

Galinheiras e Ameixoeira 

PER

Levantamento das necessidades específicas das 

mulheres e famílias imigrantes residentes nos bairros, 

na fase inicial de implantação do projeto e durante o 

tempo do projeto . Este levantamento cumpre 2 

propósitos: aproximar as pessoas destinatárias do 

desenho de políticas públicas locais, no que respeita à 

inclusão social de imigrantes; para o desenho das 

oficinas criativas de arte por forma a ir ao encontro das 

necessidades locais. As oficinas criativas serão ainda 

desenhadas atendendo a outros projetos e serviços 

existentes nos bairros.

1.	Identificar as necessidades específicas das mulheres e 

das famílias de imigrantes nos 3 territórios de 

implantação do projeto, contribuindo para aproximar as 

pessoas imigrantes do desenho de políticas públicas 

locais e comunitárias; 4.	Apoiar as mulheres e as famílias 

de imigrantes que se encontram em situação de 

particular vulnerabilidade económica e social, 

nomeadamente através de oficinas criativas de arte que 

vá trabalhando soft skills para a empregabilidade, 

mitigando problemas ao nível da saúde mental 

provocados pela pandemia COVID-19, e a partilha de 

experiências e conhecimentos, numa lógica de inclusão 

social ativa entre, com e para pares;

5.	Fornecer refeições a mulheres e a famílias de 

imigrantes que se encontrem em situação de carência 

alimentar; 6.	Reduzir os impactos provocados pela 

pandemia COViD-19 através do apoio e da inclusão 

social entre pares

0 280 horas 50 horas
100 

horas

Monitorização das 

atividades do projeto

Aferição do grau de satisfação das necessidades das 

mulheres e famílias imigrantes nas atividades do 

projeto (Gabinete, Oficinas criativas de arte para a 

inclusão, refeições). Monitorização regular e sistemática 

do projeto e da concretização das atividades; 

monitorização de resultados.

2.	Prestar apoio às comunidades imigrantes através do 

Gabinete de Apoio, Informação e Encaminhamento, no 

tratamento de documentação e coordenação com as 

entidades necessárias visando o encaminhamento das 

pessoas imigrantes;

3.	Facultar apoio jurídico às comunidades imigrantes 

presentes nos territórios, nomeadamente em processos 

de regularização;

4.	Apoiar as mulheres e as famílias de imigrantes que se 

encontram em situação de particular vulnerabilidade 

económica e social, nomeadamente através de oficinas 

criativas de arte que vá trabalhando soft skills para a 

empregabilidade, mitigando problemas ao nível da 

saúde mental provocados pela pandemia COVID-19, e a 

partilha de experiências e conhecimentos, numa lógica 

de inclusão social ativa entre, com e para pares;

5.	Fornecer refeições a mulheres e a famílias de 

imigrantes que se encontrem em situação de carência 

alimentar.

0 70 horas 70 horas 70 horas

Comité de 

acompanhamento do 

projeto

Constituição de um comité com pessoas peritas e auto-

representantes dos territórios. Esta comité terá por 

finalidade acompanhar o projeto numa lógica de co-

construção, alcance e impacto das atividades e 

mitigação de eventuais obstáculos e desafios. Serão 

convidadas/os representantes de associações locais; 

representante da Rede DLBC Lisboa; representante da 

CMLisboa; representante da Junta de Freguesia de Santa 

Clara; representante do ACM; representante da 

Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres.

1.	Identificar as necessidades específicas das mulheres e 

das famílias de imigrantes nos 3 territórios de 

implantação do projeto, contribuindo para aproximar as 

pessoas imigrantes do desenho de políticas públicas 

locais e comunitárias; 4.	Apoiar as mulheres e as famílias 

de imigrantes que se encontram em situação de 

particular vulnerabilidade económica e social, 

nomeadamente através de oficinas criativas de arte que 

vá trabalhando soft skills para a empregabilidade, 

mitigando problemas ao nível da saúde mental 

provocados pela pandemia COVID-19, e a partilha de 

experiências e conhecimentos, numa lógica de inclusão 

social ativa entre, com e para pares;

 6.	Reduzir os impactos provocados pela pandemia 

COViD-19 através do apoio e da inclusão social entre 

pares.

0 21 horas 14 horas 21 horas

Elaboração de instrumentos de 

avaliação das atividades (questionários 

de avaliação) e respetiva análise. 

Monitorização regular, 

nomeadamente:

- cronograma mensal de atividades;

- documento operacional do projeto a 

ser atualizado a cada 2 meses;

- relatórios intermédios de avaliação.

Convites, constituição, agendas e atas 

das reuniões do comité

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

Elaboração de instrumentos de recolha 

de informação (questionário 

individual, guião de focus group) e 

respetiva análise. O processo será 

desenvolvido com a colaboração 

voluntária de peritas na realização de 

investigação-ação

Recursos utilizados

(max 250 caracteres)

Atividades com Destinatários Finais

Atividades de preparação, implementação e acompanhamento



 

 

projeto serão igualmente promovidos outros encontros entre projetos e associações locais; os encontros subsequentes 
contarão com a participação e dinamização das e dos participantes nas oficinas criativas de arte. 
O projeto irá privilegiar a colaboração com as seguintes entidades: associações locais; Rede DLBC Lisboa; CM Lisboa; Junta 
de Freguesia de Santa Clara; Alto Comissariado para as Migrações; Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. 
Esta colaboração será assegurada através do Comité de Acompanhamento do projeto. 
Neste contexto, o projeto irá privilegiar a promoção do trabalho em rede e articulado entre instituições públicas e da 
sociedade civil organizada, associações locais e demais entidades presentes nos territórios. 
Por último, importa referir que a Associação Mén Non desenvolve uma forte parceria permanente com a Embaixada de 
São Tomé e Príncipe em Portugal, com a CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), com a PpDM (Plataforma 
Portuguesa para os Direitos das Mulheres) da qual a Mén Non é membro efetivo com representação na direção, ACOSP 
(Associação da Comunidade de São Tomé e Príncipe), Prosaudesc (Associação de Promotores de Saúde Ambiente e 
Desenvolvimento Sócio Cultural), Plataforma Cafuka – Associação Cultural,  ACM (Alto Comissariado para as Migrações) e 
a Rede Europeia das Mulheres Migrantes. 

 
 
 

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 é inovador na medida em que coloca as mulheres imigrantes como as empoderadoras das outras mulheres no 
contexto da Família, contribuindo para o aumento do seu bem-estar. O projeto foca-se em ações desenvolvidas pelas 
próprias mulheres imigrantes, dando-lhes visibilidade e voz na construção de uma cidadania para a igualdade entre 
mulheres e homens, e apoiando iniciativas culturais com origem nas comunidades migrantes e das suas associações. 
Assenta numa lógica de inclusão e empoderamento entre pares: todos os serviços prestados e atividades serão 
implementadas por mulheres e homens imigrantes (em particular originários/as de São Tomé e Príncipe) e dirigidas a 
mulheres, homens e famílias imigrantes residentes na Charneca do Lumiar, Galinheiras e Ameixoeira PER. 
Esta abordagem contribuirá para a promoção de estratégias locais de inclusão ativa e de animação territorial envolvendo 
em específico mulheres, homens e famílias imigrantes residentes nos 3 bairros, em particular através de: 

− Na seleção das pessoas destinatárias das atividades do projeto será sempre majorada a participação de mulheres 
imigrantes e em particular mulheres imigrantes que encabeçam famílias monoparentais; 

− Auscultação das necessidades específicas através da realização de questionários e focus groups que visam a 
elaboração do Caderno de recomendações para as políticas públicas locais e o desenho das próprias oficinas 
criativas de arte para a inclusão; 

− Valorização da participação dos e das imigrantes na construção das políticas públicas, numa lógica de 
cogovernação local; 

− Realização de oficinas criativas de arte para a inclusão que trabalham soft skills para a empregabilidade, 
mitigando problemas de saúde mental provocados pela pandemia COVID-19, e a partilha de experiências e 
conhecimentos, numa lógica de inclusão social ativa entre, com e para pares; 

− Acompanhamento de todo o projeto por parte de entidades várias reunidas em comité de acompanhamento. 
Serão convidadas a participar no comité as seguintes entidades: associações locais; Rede DLBC Lisboa; CM Lisboa; 
Junta de Freguesia de Santa Clara; Alto Comissariado para as Migrações; Plataforma Portuguesa para os Direitos 
das Mulheres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
Encargos com consultores não existente 

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 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

2,3 Consultores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

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

2.3.2 Consultores Externos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

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 € 21 572,31 € 21 572,31 € 21 572,31 € 64 716,93 € 65%

3,1 Remunerações com pessoal interno 0,00 € 16 511,67 € 16 511,67 € 16 511,67 € 49 535,01 € 50%

3,2 Remunerações com pessoal externo 0,00 € 4 280,00 € 4 280,00 € 4 280,00 € 12 840,00 € 13%

3,3 Deslocações e estadias 0,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 300,00 € 0%

3,99 Outros encargos com pessoal afeto à operação 0,00 € 680,64 € 680,64 € 680,64 € 2 041,92 € 2%

4. Encargos com Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação 0,00 € 13 325,00 € 10 975,00 € 10 975,00 € 35 275,00 € 35%

4,2 Aquisição de bens e serviços 0,00 € 2 820,00 € 2 520,00 € 2 520,00 € 7 860,00 € 8%

4.2.1 Informação e publicidade 0,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 360,00 € 0%

4.2.99 Outros Encargos com aquisição de bens e serviços 0,00 € 2 700,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 7 500,00 € 8%

4,4 Rendas, Alugueres e Amortizações 0,00 € 6 854,00 € 4 854,00 € 4 854,00 € 16 562,00 € 17%

4,5 Encargos Gerais 0,00 € 2 635,00 € 2 585,00 € 2 585,00 € 7 805,00 € 7,8%

4,99 Outros Encargos com preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação 0,00 € 1 016,00 € 1 016,00 € 1 016,00 € 3 048,00 € 3%

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 € 34 897,31 € 32 547,31 € 32 547,31 € 99 991,93 € 100%

0% 35% 33% 33% 100%

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

0,00 € 34 897,31 € 32 547,31 € 32 547,31 € 99 991,93 € 100%

0,00 € 5 234,60 € 4 882,10 € 4 882,10 €

B1.1 22528,2

B2.1 0,128

Indicadores para avaliação:

Adiantamento anual inicial:

Montante (Financiamento) Solicitado:

Receitas Próprias (da Operação):

% de anualização do orçamento:

Custos da Operação

Total (encargos):



 

 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0,00 € 100% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 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 €

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

a recrutar Gestor do projecto contrato a termo 900,00 € 100% 150,00 € 91,82 € 234,15 € 1 375,97 € 0 12 12 12 0,00 € 16 511,67 € 16 511,67 € 16 511,67 € 49 535,01 €

0,00 € 16 511,67 € 16 511,67 € 16 511,67 € 49 535,01 €

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

a designar
Outros:

"Presidente Direção"
Outros: "eleito" 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

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 Técnico Voluntário 75,00 € 0 12 12 12 0,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 2 700,00 €

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

por recrutar Técnico Voluntário 75,00 € 0 12 12 12 0,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 2 700,00 €

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

por recrutar Técnico Voluntário 80,00 € 0 1 1 1 0,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 240,00 €

0,00 € 4 280,00 € 4 280,00 € 4 280,00 € 12 840,00 €

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selecionar da lista Voluntário 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

50,00 € N/A 2 0 0,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 300,00 €

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

Horas / Ano
Nº Trabalhadores

2020
2020 2021 2022 2023 Total

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

Nº Salários

2020
2020 2021 2022 2023 Total

0 0,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 1 080,00 €

Nº Salários

2020
2020 2021 2022 2023 Total

0 0,00 € 276,00 € 276,00 € 276,00 € 828,00 €

Nº Salários

2020
2020 2021 2022 2023 Total

0 0,00 € 44,64 € 44,64 € 44,64 € 133,92 €

0,00 € 680,64 € 680,64 € 680,64 € 2 041,92 €

1212

Nº Salários

2021

12

Seguro de Trabalho

11

Valor mensal médio

Valor médio Hora

Nº Salários

2023

Nº Salários

2022

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

No valor do "Passe Municipal"

Medicina no Trabalho

Seguro de Trabalho segundo média mensal por trabalhador e nº de salários 12

Nº Salários

2021

23,00 €

Valor mensal médio

30,00 €

3.3. Deslocações e Estadias

3.99 Outros encargos com pessoal afeto à operação

Deslocações

2022

Deslocações

2023
Despesas com deslocações e estadias com o pessoal interno

Deslocações em atividades no âmbito da operação

Subsídio Transporte

1

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

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

2021

Nº Trabalhadores

2022

Nº Trabalhadores

2023

3,72 €

Valor mensal médio
Nº Salários

2021

Nº Salários

2022

12

Nº Salários

2023

12

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

12

12 12

Deslocações

2021

Nº Salários

2023

Nº Salários

2022

Função na 

Operação

actividade xxxxxxxxxxxxxxx

Gabinete de Apoio, Informação e Encaminhamento - actividade 

administrativas (atendimento e tratamento da documentação)

Função na 

Operação

apoio juridico

actividade de serviços gerais (confecção e distribuição refeições)

Dinamização das Oficinas criativas de arte para a inclusão

Conferências

3.2. Remunerações com pessoal Externo

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



 

 

 
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  

custo

mensal

%

afectação

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Alojamento website 5,00 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 180,00 €

Alojamento emails 5,00 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 180,00 €

0,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 360,00 €

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 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 7 200,00 €

Encargos Serviços de Design gráfico 300,00 € 100% 0 1 0 0 0,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 €

0,00 € 2 700,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € 7 500,00 €

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
400,00 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 4 800,00 € 4 800,00 € 4 800,00 € 14 400,00 €

Amortização de Equipamento de suporte à Operação 1 000,00 € 100% 0 2 0 0 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 €

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 4,50 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 € 162,00 €

0,00 € 6 854,00 € 4 854,00 € 4 854,00 € 16 562,00 €

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 25,00 € 100% 0 7 5 5 0,00 € 175,00 € 125,00 € 125,00 € 425,00 €

Despesas correntes com energia elétrica 50,00 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 1 800,00 €

Despesas correntes com água 20,00 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 720,00 €

Despesas com comunicações (fixas, móveis, voz e dados) 20,00 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 720,00 €

Despesa com de limpeza de instalações 60,00 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 720,00 € 720,00 € 720,00 € 2 160,00 €

Materiais consumíveis (economato, etc). 50,00 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 1 800,00 €

Outros bens não duradouros diversos (correios, coffee breaks,etc.) 5,00 € 100% 0 12 12 12 0,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 180,00 €

0,00 € 2 635,00 € 2 585,00 € 2 585,00 € 7 805,00 €

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 1 016,00 € 100% 0 1 1 1 0,00 € 1 016,00 € 1 016,00 € 1 016,00 € 3 048,00 €

0,00 € 1 016,00 € 1 016,00 € 1 016,00 € 3 048,00 €

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



 

 

 
 
 

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 

Contratação

Excluída

Ajuste Direto,

Regime Geral

Ajuste Direto,

Regime Simplificado

Consulta

Prévia 

Concurso

Público

Contratação

Excluída

Ajuste Direto,

Regime Geral

Ajuste Direto,

Regime Simplificado

Consulta

Prévia 

Concurso

Público

01_2021 3.1.2 Remunerações com Pessoal  Remunerações com pessoal interno 49 535,01 € 3 anos

02_2021 3.2.1 Remunerações com Pessoal

Contrato de voluntariado para Gabinete de Apoio, 

Informação e Encaminhamento - actividade 

administrativas (atendimento e tratamento da 

documentação)

art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 2 700,00 € 3 anos

03_2021 3.2.1 Remunerações com Pessoal Contrato de voluntariado para apoio juridico art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 3 600,00 € 3 anos

04_2021 3.2.1 Remunerações com Pessoal
Contrato de voluntariado para actividade de serviços 

gerais (confecção e distribuição refeições)
art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 2 700,00 € 3 anos

05_2021 3.2.1 Remunerações com Pessoal
Contrato de voluntariado para Dinamização das 

Oficinas criativas de arte para a inclusão
art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 3 600,00 € 3 anos

06_2021 3.2.1 Remunerações com Pessoal
Contrato de voluntariado para organização de 

Conferências
art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 240,00 € 3 anos

07_2021 3.3 Remunerações com Pessoal Deslocações Estadias art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 100,00 € < 1 ano

08_2021 3,99 Outros encargos Ajudas de custo, Kms, Subsidios de transporte art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 360,00 € < 1 ano

09_2021 4,99 Outros encargos Despesas com actividades de capacitação X 1 016,00 € < 1 ano

10_2021 3,99 Outros encargos Seguro de Trabalho X 276,00 € < 1 ano

11_2021 3,99 Outros encargos Serviços de Medicina no Trabalho X 44,64 € < 1 ano

12_2021 3,3 Deslocações e Estadias Viagens em actividades nacionais x 100,00 € 3 anos

13_2021 4,4 Rendas, Alugueres e Amortizações Instalações art. 4.º, n.º 2, al. c) do CCP 14 400,00 € 3 anos

14_2021 4,4 Rendas, Alugueres e Amortizações Amortização de Equipamento de suporte à Operação X 2 000,00 € < 1 ano

15_2021 4,4 Rendas, Alugueres e Amortizações Aluguer de licenças Software X 162,00 € 3 anos

16_2021 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Encargos Serviços de Design gráfico X 300,00 € < 1 ano

17_2021 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Serviços de Contabilidade X 2 400,00 € < 1 ano

18_2021 4.2.1 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Alojamento email X 60,00 € < 1 ano

19_2021 4.2.1 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Alojamento website X 60,00 € < 1 ano

20_2021 4,5 Encargos Gerais com a Operação
Despesas gerais de manutenção de equipamentos e 

instalações
X 141,67 € < 1 ano

21_2021 4,5 Encargos Gerais com a Operação Fornecimento de electricidade X 600,00 € < 1 ano

22_2021 4,5 Encargos Gerais com a Operação Fornecimento de água art.5.º, n.º 4, al. a) do CCP 720,00 € 3 anos

23_2021 4,5 Encargos Gerais com a Operação
Despesas com comunicações (fixas, móveis, voz e 

dados)
X 240,00 € < 1 ano

24_2021 4,5 Encargos Gerais com a Operação Despesa com de limpeza de instalações X 720,00 € < 1 ano

25_2021 4,5 Encargos Gerais com a Operação Materiais consumíveis (economato, etc). X 600,00 € < 1 ano

26_2021 4,5 Encargos Gerais com a Operação
Outros bens não duradouros diversos (correios, 

coffee breaks,etc.)
X 60,00 € < 1 ano

Contratação

Excluída

Ajuste Direto,

Regime Geral

Ajuste Direto,

Regime Simplificado

Consulta

Prévia 

Concurso

Público

01_2022 3.3 Remunerações com Pessoal Deslocações Estadias art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 100,00 € < 1 ano

02_2022 3,99 Outros encargos Ajudas de custo, Kms, Subsidios de transporte art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 360,00 € < 1 ano

03_2022 4,99 Outros encargos Despesas com actividades de capacitação X 1 016,00 € < 1 ano

04_2022 3,99 Outros encargos Seguro de Trabalho X 276,00 € < 1 ano

05_2022 3,99 Outros encargos Serviços de Medicina no Trabalho X 44,64 € < 1 ano

06_2022 3,3 Deslocações e Estadias Viagens em actividades nacionais x 100,00 € 3 anos
07_2022 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Serviços de Contabilidade X 2 400,00 € < 1 ano

08_2022 4.2.1 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Alojamento email X 60,00 € < 1 ano

09_2022 4.2.1 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Alojamento website X 60,00 € < 1 ano

09_2021 4,5 Encargos Gerais com a Operação
Despesas gerais de manutenção de equipamentos e 

instalações
X 141,67 € < 1 ano

10_2022 4,5 Encargos Gerais com a Operação Fornecimento de electricidade X 600,00 € < 1 ano

11_2022 4,5 Encargos Gerais com a Operação Fornecimento de água art.5.º, n.º 4, al. a) do CCP 720,00 € 3 anos

12_2022 4,5 Encargos Gerais com a Operação
Despesas com comunicações (fixas, móveis, voz e 

dados)
X 240,00 € < 1 ano

13_2022 4,5 Encargos Gerais com a Operação Despesa com de limpeza de instalações X 720,00 € < 1 ano

14_2022 4,5 Encargos Gerais com a Operação Materiais consumíveis (economato, etc). X 600,00 € < 1 ano

15_2022 4,5 Encargos Gerais com a Operação
Outros bens não duradouros diversos (correios, 

coffee breaks,etc.)
X 60,00 € < 1 ano

Contratação

Excluída

Ajuste Direto,

Regime Geral

Ajuste Direto,

Regime Simplificado

Consulta

Prévia 

Concurso

Público

01_2023 3.3 Remunerações com Pessoal Deslocações Estadias art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 100,00 € < 1 ano

02_2023 3,99 Outros encargos Ajudas de custo, Kms, Subsidios de transporte art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 360,00 € < 1 ano

03_2023 4,99 Outros encargos Despesas com actividades de capacitação X 1 016,00 € < 1 ano

04_2023 3,99 Outros encargos Seguro de Trabalho X 276,00 € < 1 ano

05_2023 3,99 Outros encargos Serviços de Medicina no Trabalho X 44,64 € < 1 ano

06_2023 3,3 Deslocações e Estadias Viagens em actividades nacionais x 100,00 € 3 anos

07_2023 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Serviços de Contabilidade X 2 400,00 € < 1 ano

08_2023 4.2.1 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Alojamento email X 60,00 € < 1 ano

09_2023 4.2.1 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Alojamento website X 60,00 € < 1 ano

10_2023 4,5 Encargos Gerais com a Operação
Despesas gerais de manutenção de equipamentos e 

instalações
X 141,67 € < 1 ano

11_2023 4,5 Encargos Gerais com a Operação Fornecimento de electricidade X 600,00 € < 1 ano

12_2023 4,5 Encargos Gerais com a Operação Fornecimento de água art.5.º, n.º 4, al. a) do CCP 720,00 € 3 anos

13_2023 4,5 Encargos Gerais com a Operação
Despesas com comunicações (fixas, móveis, voz e 

dados)
X 240,00 € < 1 ano

14_2023 4,5 Encargos Gerais com a Operação Despesa com de limpeza de instalações X 720,00 € < 1 ano

15_2023 4,5 Encargos Gerais com a Operação Materiais consumíveis (economato, etc). X 600,00 € < 1 ano

16_2023 4,5 Encargos Gerais com a Operação
Outros bens não duradouros diversos (correios, 

coffee breaks,etc.)
X 60,00 € < 1 ano

17_2023 4,5 Encargos Gerais com a Operação
Outros bens não duradouros diversos (correios, 

coffee breaks,etc.)
X 60,00 €  3 anos

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

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)                

Procedimentos de contratação de 2022

Ref.ª

Interna
Rúbrica Nome rúbrica OBJETO DO CONTRATO                                                

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)                



 

 

 
 
 
 

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 

Identificar as 
necessidades 
específicas das 
mulheres e das 
famílias de imigrantes 
nos 3 territórios do 
projeto, contribuindo 
para aproximar as 
pessoas imigrantes do 
desenho de políticas 
públicas locais e 
comunitárias e para 
respostas comunitárias 
adequadas. 
 

Identificação 
das 
necessidade
s específicas 
das 
mulheres e 
das famílias 
de 
imigrantes 
residentes 
nos 3 
bairros. 
Elaboração 
de Caderno 
de 
recomendaç
ões para as 
políticas 
públicas. 
Contributos 
para o 
desenho das 
oficinas 
criativas de 
arte para a 
inclusão. 
 

 
Encontro inicial entre projetos e 
associações locais. 
Constituição do Comité de 
Acompanhamento do projeto: este 
comité irá contar com a participação de 
representantes de várias entidades, 
nomeadamente: associações locais; 
Rede DLBC Lisboa; CM Lisboa; Junta de 
Freguesia de Santa Clara; Alto 
Comissariado para as Migrações; 
Plataforma Portuguesa para os Direitos 
das Mulheres. 
Reuniões do Comité de 
Acompanhamento do projeto (2 por ano 
do projeto) 

Elaboração de questionário e de 
guião para focus groups para a 
identificação das necessidades 
específicas das mulheres e das 
famílias imigrantes residentes nos 3 
bairros. 
Análise quantitativa e qualitativa de 
resultados. 
Elaboração do Caderno de 
recomendações para as políticas 
públicas. 
Todo o processo será desenvolvido 
com a colaboração voluntária de 
peritas na realização de investigação-
ação. 
 
Desenho das oficinas criativas de arte 
para a inclusão. 
 
Estes processos serão alvo de 
monitorização regular, 
nomeadamente: 
- cronograma mensal de atividades; 
- documento operacional do projeto 
a ser atualizado a cada 2 meses; 
- relatórios intermédios de avaliação. 

Prestar apoio às 
comunidades 
imigrantesatravés do 
Gabinete de Apoio, 
Informação e 
Encaminhamento, no 
tratamento de 
documentação e 
coordenação com as 
entidades necessárias 
visando o 
encaminhamento 

Gabinete de 
Apoio, 
Informação 
e 
Encaminha
mento em 
funcioname
nto regular. 
Apoio 
prestado a 
100 pessoas 
imigrantes 
residentes 
nos 3 
bairros. 
 

Número de pessoas atendidas e apoiadas 
por ano do projeto. 
Nível de satisfação face aos serviços 
prestados. 
Reuniões do Comité de 
Acompanhamento do projeto (2 por ano 
do projeto) 

Preparação e implantação do 
Gabinete. 
Elaboração de documentos de 
suporte ao trabalho do Gabinete. 
Contactos estabelecidos e 
identificação de pessoas de contacto-
chave nas várias entidades públicas. 
Elaboração de folheto informativo. 
Número de pessoas atendidas e 
apoiadas por mês e ano do projeto. 
Questionário de aferição do grau de 
satisfação dos serviços prestados. 
 
Este processo será alvo de 
monitorização regular, 
nomeadamente: 
- cronograma mensal de atividades; 
- documento operacional do projeto 
a ser atualizado a cada 2 meses; 
- relatórios intermédios de avaliação. 



 

 

Facultar apoio jurídico 
às comunidades 
imigrantes, 
nomeadamente em 
processos de 
regularização 

Apoio 
prestado a 
80 pessoas 
imigrantes 
residentes 
nos 3 
bairros. 
 

Número de pessoas atendidas e apoiadas 
por ano do projeto. 
Nível de satisfação face aos serviços 
prestados. 
 

Número de pessoas atendidas e 
apoiadas por mês e ano do projeto. 
Questionário de aferição do grau de 
satisfação dos serviços prestados. 
 

Apoiar as mulheres e 
famílias de imigrantes 
que se encontram em 
situação de particular 
vulnerabilidade 
económica e social, 
nomeadamente 
através de oficinas 
criativas de arte que 
trabalhe soft skills para 
a empregabilidade, 
mitigando problemas 
de saúde mental 
provocados pela 
pandemia COVID-19, e 
a partilha de 
experiências e 
conhecimentos, numa 
lógica de inclusão 
social ativa entre, com 
e para pares 

Realização 
de 3 oficinas 
criativas de 
arte para a 
inclusão. 
 
100 
mulheres 
imigrantes 
residentes 
nos 3 bairros 
participaram 
nas oficinas. 
 
Reduzir os 
impactos 
provocados 
pela 
pandemia 
COViD-19 
através do 
apoio e da 
inclusão 
social entre 
pares 
 

Número de participantes nas Oficinas 
criativas de arte para a inclusão por ano 
do projeto. 
Nível de satisfação da participação nas 
Oficinas criativas de arte para a inclusão. 

Preparação das Oficinas criativas de 
arte para a inclusão. 
Elaboração de documentos de 
suporte ao trabalho das Oficinas. 
Elaboração de folheto informativo. 
Número de pessoas participantes nas 
oficinas por mês e ano do projeto. 
Questionário de aferição do grau de 
satisfação dos serviços prestados. 
 
Este processo será alvo de 
monitorização regular, 
nomeadamente: 
- Cronograma mensal de atividades; 
- Documento operacional do projeto 
a ser atualizado a cada 2 meses; 
- Relatórios intermédios de avaliação. 

Fornecer refeições a 
famílias de imigrantes 
que se encontrem em 
situação de carência 
alimentar 

Apoio 
prestado a 
50 pessoas 
imigrantes 
residentes 
nos 3 
bairros. 
 
Reduzir os 
impactos 
provocados 
pela 
pandemia 
COViD-19 
através do 
apoio e da 
inclusão 
social entre 
pares 

Número de pessoas apoiadas com 
refeições por ano do projeto. 
Grau de satisfação com o serviço de 
refeições. 

Este processo será alvo de 
monitorização regular, 
nomeadamente: 
- cronograma mensal de atividades; 
- documento operacional do projeto 
a ser atualizado a cada 2 meses; 
- relatórios intermédios de avaliação. 

 
 



 

 

 
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. 
 

O Projeto visa contribuir para a ampliação e o reforço das potencialidades das intervenções locais de base comunitária, 
indo ao encontro das políticas públicas promovidas pelo município, nomeadamente as inscritas: 

− Estratégia de Desenvolvimento Local da Rede DLBC Lisboa: aumentar os níveis de empregabilidade em particular 
das mulheres imigrantes, promover a aprendizagem ao longo da vida e fomentar respostas sociais integradas. 

− Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Lisboa, 2018-2020:reforçar e melhorar o acolhimento e 
integração da população migrante, através da aposta na capacitação das pessoas imigrantes nos seus processos 
de acolhimento e integração; do apoio às pessoas migrantes em situação de vulnerabilidade social, numa 
perspetiva da sua capacitação, autonomização e emancipação; de ações desenvolvidas pelas próprias mulheres 
migrantes que lhes deem visibilidade e voz e ativem uma cidadania para a igualdade entre mulheres e homens; e 
apoio às iniciativas culturais com origem nas comunidades migrantes e das suas associações. Para além disso, 
pode ser um excelente contributo para a elaboração do próximo Plano Municipal para a Integração de Migrantes 
de Lisboa, dado que o presente plano termina em 2020. Essa contribuição advirá da identificação das 
necessidades específicas das mulheres, homens e famílias de imigrantes e da elaboração do caderno de 
recomendações para políticas. 

− E no I Plano Municipal para a Igualdade de Género do Município de Lisboa 2020-2021: promover a cidadania 
urbana de mulheres e de homens imigrantes residentes em Lisboa (e adotar uma metodologia participativa de 
proximidade que permita uma adequação das respostas às necessidades); dar visibilidade ao papel das mulheres 
na vida das comunidades locais e reforçar sentimentos de pertença). 

Este projeto irá contribuir para as seguintes tipologias de ação do POR Lisboa: 

− Apoio à elaboração e animação de estratégias locais suportadas em parcerias entre organizações da sociedade 
civil; 

− Apoio a ações de dinamização e capacitação do tecido associativo local; 

− Apoio a ações que promovam a aprendizagem ao longo da vida e o envelhecimento ativo;  

− Estímulo à cidadania ativa e à dinamização de relações de convivência e de solidariedade local; 

− Promoção de inclusão ativa para a empregabilidade de grupos vulneráveis, como é o caso das comunidades 
imigrantes residentes nos 3 bairros, e em particular das mulheres imigrantes que foram fortemente impactadas 
pela pandemia COVID-19. 

 

 
 
 

 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 

 

Plano de comunicação do projeto: 
Objetivos: disseminar as atividades e os resultados do projeto, reforçar e alargar a estrutura de intervenção da Associação 
Mén Non, nomeadamente nos 3 bairros e territórios do projeto; contribuir para as políticas públicas através da elaboração 
de Caderno de recomendações; apoiaras comunidades imigrantes residentes. 
Divulgação através das ferramentas: mailing list, site atualizado regularmente, uso regular das redes sociais da Associação; 
3 conferências públicos; meios de comunicação social como a RDP África e jornais locais. 
Divulgação junto das comunidades imigrantes residentes nos 3 bairros e territórios: levantamento das necessidades 
específicas através de aplicação de questionário e realização de focus groups. 
Divulgação junto do público em geral: ferramentas de sensibilização, redes sociais. 
Divulgação junto dos media: 3 conferências, comunicados à imprensa, convite a jornalistas. 
Comunicação com organismos públicos, locais e nacionais: emails, reuniões, participação em conferências, seminários e 
workshops; comité de acompanhamento do projeto. 



 

 

Comunicação com decisores/as políticos/as: comité de acompanhamento do projeto, emails, reuniões, convite para as 
atividades do projeto. 
3 Conferências do projeto: Divulgação do projeto e das suas atividades; divulgação de resultados intermédios e finais e 
encerramento do projeto. 

 
 
Fontes: Plano Municipal para a integração de migrantes de Lisboa 
https://www.am-lisboa.pt/documentos/1532870274J5vHC1jb4El74BW6.pdf 
estratégia de desenvolvimento local do GAL urbano rede DLBC Lisboa: http://rededlbclisboa.pt/wp-
content/uploads/2016/03/REDE-DLBC-Lisboa_EDL_19.10.2017-1.pdf 

I Plano Municipal para a Igualdade de Género do Município de Lisboa 2020-2021: 

https://bmpesquisa.cm-lisboa.pt/pls/OKUL/app_bm.download_my_file?p_file=3218 
 
 
 
 

https://www.am-lisboa.pt/documentos/1532870274J5vHC1jb4El74BW6.pdf
http://rededlbclisboa.pt/wp-content/uploads/2016/03/REDE-DLBC-Lisboa_EDL_19.10.2017-1.pdf
http://rededlbclisboa.pt/wp-content/uploads/2016/03/REDE-DLBC-Lisboa_EDL_19.10.2017-1.pdf
https://bmpesquisa.cm-lisboa.pt/pls/OKUL/app_bm.download_my_file?p_file=3218

