
Entidade: CRESCER NA MAIOR ASSOCIAÇAO DE INTERVENÇAO COMUNITARIA

Projeto: Projeto de Criação de Emprego e Formação Profissional 

(É UM RESTAURANTE)

A CRESCER, IPSS portuguesa fundada em 2001, desenvolve 15 projetos junto de pessoas em situação de maior 

vulnerabilidade na cidade de Lisboa, pessoas em situação de sem abrigo, refugiados/migrantes e pessoas que 

consomem substâncias psicoativas.  

Missão: Ir ao encontro do outro promovendo a saúde, a redução de riscos e a inclusão da pessoa em situação de 

vulnerabilidade através de projetos de intervenção na comunidade. Nas temáticas referentes às pessoas que se 

encontram em situação de sem abrigo, a CRESCER possui 1 drop in, 1 equipa de rua, 1 programa de Housing

First e participa de um grupo de investigação da UE. Desenvolve projetos para dar uma resposta global às 

necessidades do grupo alvo que chega à cidade de Lisboa no âmbito do Programa de Acolhimento de Migrantes e 

Refugiados. Na área dos consumos tem 2 equipas de rua que cobrem toda a cidade de Lisboa, através de uma 

intervenção comunitária.

Criaram, em parceria com a Câmara de Lisboa, um restaurante onde o serviço é assegurado por pessoas que 

estiveram em situação de sem-abrigo, formadas em competências técnicas e pessoais. O objetivo final é 

assegurar a integração do grupo alvo no mercado de trabalho. Associaram-se ao Chef Nuno Bergonse, que foi 

responsável pela criação das fichas técnicas e supervisão para a montagem do restaurante. Hoje, contam com 

uma ampla rede de parceiros que apoiam o projeto, não só com apoio financeiro, mas também com 

acompanhamento técnico pro-bono.  75 beneficiários são selecionados no ano (divididos em 3 turmas de 25 

pessoas) que, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, são formadas em competências 

pessoais, e competências técnicas no setor da restauração e do serviço. Apos este período os beneficiários 

realizam um período de formação “on-the-job” no restaurante, acompanhados por um chef executivo e um chefe 

de sala. Apos este período os formandos integram o mercado de trabalho sob a forma de estágio profissional. 

Todas as pessoas são acompanhadas por um psicólogo durante toda a duração da formação.


