
PROJECTO Nº 145 PARA O ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO DA CML – Ano 2012/2013 
 

Segue o projeto, apresentado pelo PROTOCOLOZERO Associação, 
como candidatura no dia 10 de Maio de 2012, para que o mesmo seja 
incluído no Orçamento Participativo deste ano da Câmara Municipal 
de Lisboa. 
  
Projecto Piloto:  
NÓSLisboa – Núcleos de Operações Sociais 
 
É uma Plataforma de abrangência Municipal para o Desenvolvimento 
Solidário, que actua numa lógica intervenção integrada e corporativa, 
ao nível da Solidariedade e Desenvolvimento Social, em todo o 
Município por meio da articulação, com as Freguesias do Concelho, 
bem como a rede social já existente, mais o maior número de 
parceiros que se consiga agregar, já com trabalho directo no terreno. 
 
O objectivo deste projecto consiste na implementação de uma 
Plataforma Simplificada no Município que haja ao nível local, suprindo 
em caracter de urgência, necessidades a indivíduos, famílias e 
comunidades locais, numa perspectiva holística/integral, para a:  
1) Resolução de problemáticas com carácter de urgência, perante 
qualquer que seja a necessidade (social, económica, emocional, entre 

outras;  
2) Gestão conflitos inter-pessoais;  
3) Mobilização e Intervenção Cívica de toda a Comunidade na identificação de problemas, bem 
como a envolvência da mesma, sempre que possível na resolução imediata de focos 
localizados ou individualizados, seja qual for o tipo de questão – social, económica, etc.; 
4) Formação Certificada a Baixo-Custo ou custo solidário. 

 
OS NOSSOS 3 FOCOS DE INTERVENÇÃO, 
Individuo; Famílias; Comunidade local (nível das freguesia do/e Município de Lisboa). 
 
“A miséria é como uma semente que uma vez germinada em alguém, acaba por contaminar toda 
a existência dessa pessoa. Por isto, qualquer que seja a miséria – se pequena, grande, única ou 
diversa não importando qual a condição económica, deverá ser combatida com «ferocidade» 
altruísta e em carácter de urgência. Por contágio um micro problema hoje, poderá resultar num 
problema social sistémico, no amanhã!” por Hélder Inocêncio 

 
Toda a intervenção será realizada em lógica de "economia solidária" para a auto-
sustentabilidade da plataforma, para quem tenha possibilidades financeiras possa custear 
quem não tem. Sendo que quem não tiver comprovadamente posses económicas, todo o 
apoio/resolução ou encaminhamento para parceiro social, visando a solução do problema, 
será tendencialmente gratuito.  
 
ÁREAS DE ACÇÃO & DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO INDIVIDUO, FAMÍLIA E COMUNIDADE,  
> Apoio Psicossocial (Individual e/ou em Grupo); 
> Ensino & Formação (RVCC & CCP); 
> Desporto & Lazer (Inter-geracional); 
> Cultura (Angariação de Fundos; “mostra” de talentos). 
 



PARCERIAS, 
O apoio técnico especializado, sempre que possível acontecerá todo ele, de forma interligada 
com os diversos “actores” e agentes sociais – seja na esfera económica, cultural, social, 
governamental ao nível local (freguesias e Município), já presentes no terreno e que 
desenvolvam projectos, cuja abordagem seja transversal à vivência humana, a saber: Saúde 
Emocional; Saúde Física; Saúde Mental; Saúde Familiar – para que a resolução das 
necessidades apresentadas ou encontradas, seja efetiva pela via directa ou pelo 
encaminhamento. Sempre com carácter de URGÊNCIA e BUROCRACIAZero. O que conta é o 
bem-estar, do invivido, sua família e a restante comunidade! 
 

“Um a um individuo feliz, potencia a estabilidade familiar 
necessária à construção de uma comunidade realizada e uma 
sociedade mais próspera!”  por Hélder Inocêncio 

 
LOCAIS ONDE DESENVOLVER AS INTERVENÇÕES, 
Em toda a rede de espaços (públicos e/ou privados), ao 
nível das Freguesias do Município de Lisboa, onde os 
Núcleos tenham a autonomia necessária, para serem 
implementadas das respetivas atividades e acções de: 
1) Atendimento; Levantamento de Problemáticas;  
2) Análise de Soluções;  
3) Implementação Objetiva, levando todos os necessitados 
da intervenção especifica, a responsabilizarem-se por meio 
de um “Plano Integrado de Restauração e Promoção de 
Vida” com a respectiva prestação periódica de contas e 
supervisão das ações pessoais acordadas. 

 
COMO? PLANOS INTEGRADOS DE RESTAURAÇÃO/PROMOÇÃO DE VIDA/COMUNITÁRIA, 
Disponibilizar às pessoas/famílias/comunidades, um programa de desenvolvimento 
pessoal/comunitário, para a restauração de vida/comunitária, por intermédio dos projectos 
inter-relacionados nos três departamentos (Ensino & Formação; Acção Cívico-Social; Cultura & 
lazer), que visem a valorização integral da pessoa, família ou comunidade. 
 
“Somos um ESPÍRITO que possui uma MENTE, temos uma ALMA e vivemos dentro de um 
CORPO.” por Hélder Inocêncio 
 
APOIOS TÉCNICOS/ESPECIALIZADOS EM CASOS DE, 
> Miséria ou Exclusão Social;  
> Violência Doméstica; 
> Conflitos Interpessoais diversos; 
> Gestão de Carreira profissional & Apoio ao Empreendedorismo; 
> Reestruturação de Dívidas; 
> Counseling & Couching Multidisciplinar a Indivíduos, Entidades Públicas ou Privadas; 
> Mobilização para Intervenção Cívica na Comunidade. 
 
EQUIPE TÉCNICA SUPERVISORA, DISPONIBILIZADA PELA PROTOCOLOZERO Associação, 
+ Coordenação Pedagógica,  Rita Marques Crespo |Assistente Social,  Emanuela Rosamente 
+ Sociólogo, José Lourenço | Psicóloga, Keila Eller Cunha. 
+ Advogado, Paulo Cunha |Mediador de Conflitos, David Cameira 
+ Consultor Jurídico, Tiago Carvalho |Gestão & Empreendedorismo,  Hugo Miguel Pereira 
+ Estatístico, Filipe Miguel Teixeira |Concelheiro Motivacional, João Teixeira 
+ Técnico Gestor de Carreiras, Tiago Nobre Dias |Relações Públicas, Hélder Inocêncio 
+ Gestão Administrativa, Cidália Godinho 



 
 
AUTO SUSTENTABILIDADE DO PROJECTO, 
> Incentivo à contratação - ESTIMULO2012, QREN, etc.; 
> Parcerias com faculdades, para a inclusão de estagiários nos diferentes NÓS por freguesia; 
> Parcerias com Empresas e outras Associações de âmbito social, cultural, etc; 
> Câmara Municipal de Lisboa e Juntas de Freguesia do Município; 
> Rede de transportes do Município; 
> IEFP & ISS; 
> Donativos & Quotas de Socio; 
> Santa Casa da Misericórdia; 
> Couching especializado de baixo custo ou em lógica de economia social/solidária; 
> Workshops & Formações, Certificadas a baixo-custo ou "custo Social"; 
> Eventos Culturais e Desportivos para Angariação de Fundos; 
> Voluntariado – Programa de ocupação cívica; 
> Estágios para finalistas de cursos superiores ou profissionais. 
 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,  
"Centro de Coordenação" dos NÓS – Núcleos de Operações Sociais, no equipamento municipal 
“Parcialmente Devoluto” situado em Belém - Escola Primária de Belém – Rua das Escolas 
Primárias ou outro, cujas condições existentes possibilitem o iniciar do projeto, com o custo 
mínimo de construção ou reconstrução/requalificação, do espaço necessários ao 
desenvolvimento das atividades. 
 
Características do "Centro de Coordenação" para a Gestão do NóSLisboa, 
1) Open Space para área administrativa;  
2) 4 salas de atendimento individualizado;  
3) 1 Auditório para 50 a 100 pessoas (ações de formação RVCC/CCP, apresentações culturais, 
bem como subaluguer a empresas e outras organizações); 
4) Espaço Lounge tipo café-bar com snacks, visando a auto-sustentabilidade do projeto; 
5) Veículos de transporte (carro comercial; carrinha de 9 lugares; Mini Bus); 
6) Todos os equipamentos informáticos, administrativos e logísticos; 
7) Veículos para transporte de pessoas e bens (carro comercial, carrinha de 9 lugares). 
 
  
Custo estimado do projecto "NÓS & CENTRO DE COORDENAÇÃO", havendo necessidade da 
ASSOCIAÇÃO adquirir a totalidade dos equipamentos (Edifício; Equipamentos Informáticos; 
Transportes; Seguros & Serviços): 1.000.000€ 
 
 
 
por Hélder Reis Inocêncio | O Presidente da Direcção 
http://protocolozero.tk | http://facebook.com/protocolozero 
mail@protocolozero.tk | 918 292 766; 214 188 602 
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