Plano Bienal de Desenvolvimento de Marvila (Março de 2014 a Março de 2016)
Áreas de

Eixos

resultado

Objetivos

Meta

1.

- Ação de Team Building

Trabalho em

- Consolidar

- Realizar 1 ação em

Rede

parcerias

conjunto.

Responsáveis /

Ações/ Atividades

- Criar plano de comunicação da CSF;

Indicadores

Intervenientes
- AGIR XXI;

- Nº de ações realizadas;

- ATM

- Nº de entidades presentes por ação

- CERCI;

realizada;

- CNAD;
1.
Coesão
Territorial

- Criar

- 1 modelo de

- Mapeamento das estruturas da freguesia (com base no

- CPR (Conselho Português

plataformas

articulação e

guia de recursos);

para os Refugiados);

de

comunicação criado

comunicação

e implementado

- Taxa de crescimento;

- FB (Fundação Benfica);
- Definição de modelo de articulação (participação da

- Núcleo Executivo;

entre

CSF nas estruturas representativas da freguesia,

- NucliSol Jean Piaget;

diferentes

participação dos moradores…);

- Obra “O Nazareno”;

estruturas da

- Taxa de participação.

- SCML;

freguesia

- Planeamento e avaliação (instrumento de avaliação…).

- SEA - Fábrica
Empreendedor de Marvila;
- SPEM.

Enquadramento
no desafio
“Lisboa cidade
inclusiva”

- Nº de participantes;
2.

- Maior

- Realizar 1 fórum

- Fórum comunitário.

- CPR;

Participação e

envolvimento

anual comunitário

- FB;

- Nº de entidades envolvidas na

Animação

da

com 150

- Núcleo Executivo;

organização do fórum;

Comunitária

comunidade.

participantes.

- Obra “O Nazareno”;
- SCML;

- Nº de bairros da freguesia

- SEA.

representados;
- Nº de novas organizações de base
local (OBL) que participação na CSF;
- Nº de iniciativas conjunta
decorrentes do fórum.

1/5

Plano Bienal de Desenvolvimento de Marvila (Março de 2014 a Março de 2016)
Áreas de
resultado

2.
Comunidades
mais
Saudáveis e
mais Solidárias

Objetivos

3.
Saúde Mental

- Conhecer as

- 1 documento com

- Levantamento e identificação dos recursos

- ACRAS;

- Nº de entidades contactadas/N.º de recursos

necessidades

a identificação das

existentes (entidades / projetos com intervenção na

- ASE;

existentes;

e recursos

necessidades da

área da saúde mental);

- Associação Geração

existentes na

freguesia e recursos

comunidade

existentes na cidade
de Lisboa.

Enquadrado
no desafio

Meta

Ações/ Atividades

Responsáveis /

Eixos

Intervir;

- Nº de reuniões planeadas/ Nº reuniões

- Levantamento das necessidades (o que é preciso ao

- CERCI;

realizadas;

nível de respostas);

- C.S.P. S. Maximiliano
Kolbe;

- N.º entidades contactadas/Nº de respostas

- Criar documento com as necessidades e respostas

- J.F. Marvila;

obtidas;

identificadas;

- P.S.P.;

“Lisboa
Cidade
Saudável”

Indicadores

Intervenientes

- SCML;

- Nº. de divulgações do documento;

- 1 Modelo de
articulação;

- Definir modelo de articulação;

- Nº de reuniões de trabalho com o grupo de
missão da Rede Social;

Enquadrado no

- Integração no

desafio

- Estruturar

grupo de missão da

- Planeamento e avaliação com o grupo de missão da

- Taxa participação

“Lisboa Cidade

uma resposta

Rede Social de

rede social.

(n.º presenças /n.º reuniões totais).

Saudável”

local integrada

Lisboa.
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Áreas de

Eixos

Objetivos

Meta

Ações/ Atividades

4.

- Melhorar a

- Responder a 100%

- Criar rede local de voluntariado de apoio a seniores;

População

qualidade de

das sinalizações da

Sénior:

vida e o

plataforma;

envelhecimento

bem-estar da

ativo.

população

- Diminuir o grau de

sénior.

isolamento da

resultado

2.
Comunidades
mais Saudáveis
e mais Solidárias

população sénior na

Indicadores

Intervenientes
- ACRAS;

- Nº de ações dinamizadas em parceria;

- ASE;
- Dinamizar grupo de trabalho ao 1º nível de

- C.S.P. S. Maximiliano

- Nº de Voluntários a intervir/Nº voluntários

intervenção que faça a gestão das sinalizações e

Kolbe;

inscritos;

articulação com outros recursos existentes;

- JFM;

- Dinamizar ações de sensibilização;

freguesia de
Marvila;

Responsáveis /

- P.S.P.;

- Nº de situações acompanhadas por

- RSB/NISAC;

voluntários/Nº de situações totais;

- SCML.
- Promover e divulgar a Plataforma existente junto dos

- Nº de casos sinalizados/Nº de casos

seniores e da restante comunidade;

respondidos;

- Criar material de divulgação;

- Nº de ações previstas/Nº de ações

- Criar 1 plataforma
Enquadrado no
desafio “Lisboa
Território de
cidadania
organizacional”

em rede que
Enquadrado no

potencie a partilha

desafio “Lisboa

ao nível da temática.

Território de
cidadania

realizadas;
- Articulação com outros grupos de intervenção na
área da população sénior.

- Nº de material de divulgação criado/Nº de
material de divulgação distribuídos;

organizacional”
- N.º de parcerias efectivadas.
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Áreas de

Eixos

resultado

3.
Capacitação

Objetivos

Meta

Ações/ Atividades

Indicadores

Intervenientes

5.

- Consolidar a

- 2 ações de

- Organizar ação de sensibilização sobre psicologia

- Associação Geração

- N.º ações realizadas/N.º presenças em cada

Parentalidade

intervenção na

sensibilização na

positiva;

intervir;

ação;

área da

área da

- Organizar ação de sensibilização/ reflexão sobre

- ATM

Parentalidade;

Parentalidade com

diferentes conceitos de família;

- CPR;

- Nº entidades que apoiam na organização das

- F.B;

ações;

25 presenças em

Enquadrado no
desafio “Lisboa
Território de

cada uma

- Promover a participação dos técnicos que intervém

- Nuclisol Jean Piaget;

(em que pelo menos

com crianças e jovens e suas famílias em ações

- SCML.

10% das inscrições

dinamizadas por outros grupos de trabalho que

abarcam a temática/Nº de ações externas

sejam oriundas da

abarcam esta temática.

divulgadas;

- Promover encontros semestrais de trocas de

- N.º e tipologia de parceiros envolvidos;

- N.º de presenças em ações (externas) que

CSF);

cidadania
organizacional”

E

Responsáveis /

- 2 Encontros

experiências com técnicos que intervêm com famílias;

- Promover a

semestrais de troca

(in) formação

de experiencias com

- Integrar o grupo de trabalho da rede social da área

- N.º encontros realizados;

na área da

técnicos que

das crianças.

Parentalidade.

intervêm com

- N.º de presenças em cada encontro.

famílias.
“ Lisboa cidade
das redes de
inovação
social”
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Áreas de

Eixos

resultado

Objetivos

Meta

Ações/ Atividades

Responsáveis /
Intervenientes

Indicadores

- Promover

- Criar 1 projeto

- 3 iniciativas conjuntas de promoção

- ACRAS;

- Nº de iniciativas realizadas;

6.

iniciativas de

integrado de

do empreendedorismo de base local

- AGIR XXI;

- Nº e tipologia de parceiros envolvidos.

Empreendedorismo

empreendedorismo

empreendedorismo de

(articulação com Grupos

- CPR;

de base local.

base local

Comunitários e outros fóruns).

- JFM;

4.
Inovação

- SEA;

Social e

- SCML;

Espírito
Empreendedor

7.

- Criar uma rede de

Criar 1 rede local de

- 3 iniciativas conjuntas de promoção

- ACRAS;

- Nº de iniciativas realizadas;

Empregabilidade

partilha e articular

empregabilidade e 1

da empregabilidade.

- AGIR XXI;

- Nº e tipologia de parceiros envolvidos;

respostas e

programa de ações

- CPR;

- Nº de pessoas que aumentaram as suas

recursos.

conjuntas

- JFM;

condições de empregabilidade.

- SEA;
- SCML;
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