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Lisboa, Olivais

Bec - banco empreendedor da cidade - Balcão Quinta do Morgado

1.07 agregados familiares inscritos, destes, 36 encontram-se em escalão de apoio social
e cerca de 30 são clientes/investidores do balcão, sem benef ícios sociais. Estes

agregados usufruíram de 2587 serviços disponíveis, tais como: acompanhamento
individual, apoio alimentar, encaminhamento para emprego, grupo de seniores,
consulta de psicologia, apoio jurídico, pequenas reparações e mudanças domésticas.

Bec sénior - Programa semanal de desenvolvimento pessoal e social para L2 seniores.

No Banco de Livros registámos a entrega de 764 manuais escolares a 101 famílias da
comunidade (o que significa um valor aproximado de 13 370€ em manuais doados).

Apoio à população sem-abrigo

Serviço de refeição quente, ao domingo, ern média, 25 pessoas sem-abrigo ou que se

encontram em Centros de Acolhimento Temporário, perfazendo um total anual de mais
de Lt44 refeições, complementadas com distribuição de roupa, produtos de higiene e
títulos de viagem.
lntervenção quinzenal, em contexto de partilha pessoal num Pequeno Grupo, incluindo
serviço de refeição quente, a 15 pessoas desta população. Esta intervenção é

intercalada com a distribuição quinzenal de cerca de 100 sopas e sandes, na Gare do
Oriente, pela equipa de rua.

Alguns utentes desta população foram encaminhados para Programas de Recuperação
de toxicodependências e/ou lnstituições de Saúde, Cantinas Sociais ou outros Centros
de Acolhimento, de acordo com as suas necessidades específicas e pontuais.

Projeto "Querido mudei o sótão!"

Adequação de um apartamento T2, para um agregado familiar de 6 pessoas. A
remodelação do sótão desta habitação permitiu a construção de um quarto para as 3
crianças mais velhas, proporcionando a esta família uma vida quotidiana com maior
qualidade e bem-estar.

Acolhimento à família de refugiados

Acompanhamento a família durante os processos de renovação de documentos e

deslocações aos serviços de saúde e de ensino.
Ao aproximar-se o final do projeto de acolhimento (que tem urn período de 2 anos),
promoveu-se a integração da família no país, através do ensino informal da língua e
cultura portuguesa, da língua inglesa e através do seu desenvolvimento profissional na

área da restauração. A família encontra-se prestes a alcançar autonomia total, faltando
apenas um mês para o termino do programa de acolhimento protocolado com o SEF e

a PAR.


