
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

ABRIL DE 2017 

Gabinete de Ação Social 

                              Em destaque: 

291 Atendimentos 
108 pessoas abrangidas 
19 pedidos de apoio no âmbito do Projeto Igreja Solidária aprovados  

 
À semelhança dos meses anteriores o Gabinete de Ação Social continuou o seu trabalho de acompanhamento e 
encaminhamento das pessoas que a ele recorrem. 
 

Dinamizar o Secretariado do Projeto Igreja Solidária 
Em Abril de 2017 foram avaliados 24 pedidos de apoio, dos quais 19 reuniam critérios para constituírem propostas 
de apoio, de acordo com o Regulamento do Projeto. As 19 propostas foram aprovadas. Os apoios concedidos são 
relativas a famílias acompanhadas por 12 Paróquias, Grupos Paroquiais de Ação Social ou Centro Sociais Paroquiais 
da Diocese, para pagamento de rendas de casa e próteses oculares e dentárias. 
 

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 

                              Em destaque: 

35 Atendimentos, sendo 7 de 1ª vez 
93 Pessoas abrangidas 
Preparação dos espaços dos gabinetes do piso superior para funcionamento de ateliers diversos 

 No mês de Abril foram realizados 35 atendimentos, sendo 7 de 1ª vez, num total de 93 pessoas abrangidas.  

 Está a ser preparado os espaços dos gabinetes superiores da loja para que aí possa funcionar aulas de português 
e talvez outro tipo de ateliers relacionados com as artes e com a costura. 
 

Creche 

                                      Em destaque: 

Continuação das sessões da Escola de Pais no espaço Famílias com Vida – participação de 10 famílias 
Reunião geral da equipa educativa da creche 
Formação em HACCP 
Comemoração da Páscoa e do Dia Mundial da Saúde 

 Formação de Pais (dias 05 e 19) - continuação das sessões quinzenais de formação, tendo sido uma delas 
proporcionada pela APSI (Associação Portuguesa de Segurança Infantil). No dia 21 realizou-se reunião com 
equipa responsável da escola de pais para aferir procedimentos e avaliar a participação das famílias.  

 Formação sobre HACCP (dia 05) – formação em Segurança Alimentar realizada pela Nutricionista Natacha 
Valador no Lar da Bafureira onde participaram duas funcionárias da creche (Iolanda Romano e Débora Santos). 

 2ª Reunião Geral de Equipa Educativa da creche - No dia 13 de Abril (5ª feira Santa) as funcionárias da Valência 
de Creche realizaram a 2ª Reunião Geral de Equipa Educativa da creche e efetuaram a arrumação do espaço e 
materiais. 

 Continuam a decorrer as novas inscrições para o próximo ano letivo, que inclui a visita às instalações da creche 
às famílias que nos procuram. 

 
Atividades de Sala 

- No dia 7 de Abril celebrou-se o Dia Mundial da Saúde, as crianças exploraram o seu corpo e o dos amigos através 
dos batimentos cardíacos, com a ajuda de um estetoscópio.  



 

    

- Durante este mês, as crianças das 3 salas ouviram histórias, cantaram canções e fizeram dramatizações 
relacionadas com a Páscoa. Todas as crianças ofereceram às suas famílias um presente construído por elas. 
- A sala dos 2 anos iniciou uma nova rotina na sua vida diária. A partir deste mês, no momento do acolhimento, as 
crianças e as adultas da sala fazem uma pequena oração. Dizem bom dia a Jesus, agradecem, rezam um Pai-Nosso e 
uma Avé Maria e ouvem canções de louvor. 
 

Lar da Bafureira 

                                      Em destaque: 

Ação de sensibilização sobre pessoas portadoras de deficiência 
Início do estágio integrado no Projeto On My Own, da APPT21 
Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt – visita e momento de oração com a equipa técnica do Lar 
Necessidade de reforço do pessoal auxiliar – diversas situações de baixa médica 

 No dia 26 de Abril de 2017 realizou-se mais uma reunião geral de Equipa do Lar. Nesta reunião participaram duas 
técnicas (uma da APPT21 e outra da Cercica) que sensibilizaram a equipa para o acolhimento de um jovem 
portador de uma deficiência nas tarefas de uma Casa como a nossa. Esta ação enquadra-se no âmbito do 
protocolo de colaboração com a Associação APPT21, no âmbito do Projeto OMO “On My Own”, que prevê a 
realização de um estágio com a duração de 3 meses. O estágio iniciou-se no dia 18 de Abril. O jovem tem sido 
pontual e tem cumprido os objetivos, tendo estado na nossa Lavandaria e a ajudar na cozinha. 

 Foi realizado contacto com a ETPL – Escola Técnica Psicossocial de Lisboa com o objetivo de fazermos uma 
parceria e termos um jovem a fazer estágio de animação sociocultural. A resposta foi positiva e aguardamos 
contacto da professora que orienta estágios para que se possa iniciar já em Outubro 2017.  

 
Atividades 

Comunidade Shalom – jovens desta comunidade dinamizaram a tarde e participaram na missa no dia 1 de Abril; 
Mãe Peregrina - contámos com a presença de várias missionárias da Campanha da Mãe Peregrina, do 
Movimento Apostólico de Schoenstatt, que participaram na recitação do terço. Estiveram presentes familiares, 
utentes, voluntários e funcionários da Casa. Foi mais um momento de oração conjunto. No dia 23 de Abril, 
marcámos presença na Missa de Schoenstatt pelas 12h00 onde oferecemos a Nossa Senhora a coroa de 
espinhos que esteve na nossa Casa na Semana Santa. Esta coroa foi modificada com a introdução de flores. Estas 
flores representam os sacríficos e pedidos que os utentes fizeram na Semana Santa e que foram entregues no 
altar neste dia. Foi uma missa calorosa, onde se percebeu que esta comunidade reza pelos nossos utentes e que 
querem que a Mãe Peregrina continue no nosso Lar, agora nos quartos dos nossos utentes. 
Grupo Coral Vozes do Estoril - alegraram a tarde dos utentes com músicas populares, tendo alguns utentes 
dançado com funcionários e voluntários.  
Ballet – contámos no dia 22 de Abril, com 5 bailarinas que ao som da música “Gente da minha Terra” da fadista 
Mariza, dançaram e contagiaram os utentes com a sua boa energia, calma e delicadeza.  
 

Cantina Social 

 13 Beneficiários abrangidos por esta resposta social 

 Sem alterações face às informações do mês anterior 
 

CLAII Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Imigrantes 

                            Em destaque: 

76 Atendimentos 
21 Atendimentos de 1ª vez 
Elaboração da nova candidatura ao financiamento do FAMI para 2018-2020 

Eixo 1 – Atendimento e acolhimento 
No mês de Abril (dados provisórios) o CLAII de Cascais realizou um total de 76 atendimentos. O número de primeiros 
atendimentos efetuados durante este período foi de 21. 



 

    

Salientam-se, ao nível do atendimento:  
- O acompanhamento de uma pessoa imigrante, homem, de 56 anos, em situação de permanência irregular há cerca 
de 20 anos. Tratou-se de uma situação muito complexa que foi articulada em estreita relação com a AMI. Foi 
concedida AR (autorização de residência). 
- O trabalho conjunto entre com a Conferência Vicentina e a equipa multidisciplinar especializada para a assistência 
a vítimas de tráfico, pela suspeita de uma cidadã angolana, idosa e em situação irregular, poder encontrar-se numa 
situação de abuso ou violência. Estas situações são delicadas, é sempre respeitada a vontade da vítima e podem ser 
mais morosas por este motivo. 
- O encaminhamento de pelo menos 3 pessoas para o Programa Especial de Registo Civil, promovido pelo Consulado 
de Angola, entre 6 e 27 de abril, que tem como objetivo regularizar a situação documental dos cidadãos angolanos 
de forma gratuita. 
  
 Eixo 2 – Parcerias e trabalho em rede 
Ao nível do trabalho em parceria salienta-se a continuação da implementação do Plano Municipal para a 
Integração de Imigrantes em Cascais: 

PMIIC – parceria CDL/CMC 
No âmbito do trabalho CDL/CMC para implementação e monitorização do Plano Municipal para a Integração de 
Imigrantes de Cascais, salienta-se: 
- Desenvolvimento da Medida 26/27 (criação de um espaço empreendedor imigrante na DNA Cascais). Neste âmbito 
concluiu-se o desenho do modelo de funcionamento e iniciou-se a preparação de formação aos parceiros. 
 

Projecto Amigo 

                             Em destaque: 

Campanha de recolha de roupa em escolas da zona de Lisboa 
700 Contentores colocados 

 A campanha de recolha de roupa em algumas escolas possibilitou a angariação de perto de 4 toneladas de 
roupa. Participaram 12 escolas. 

 Em 31 de Março estavam colocados 695 contentores. Em Abril foram colocados 10 contentores na Póvoa de 
Santo Adrião, pelo que a marca dos 700 contentores foi finalmente atingida.  

 No 1º trimestre de 2017 foram recolhidas 496 tons de roupa. 
 

Novos Projetos 

                             Em destaque: 

1ª Sessão da formação de Orientadores Famílias comVida 
Assinatura do Protocolo entre a CDL e a Pastoral da Família no âmbito do projeto famílias comVida 

 
Jardim Infantil Cáritas 
Mais uma vez a EPAL solicitou correções ao projeto de águas apresentado. 
A CM Lx ainda não se pronunciou em relação aos projetos de especialidade apresentados. 
No dia 3 de Abril houve uma sessão de esclarecimento sobre as novas regras de celebração de protocolos de 
cooperação com a Segurança Social para comparticipação ao funcionamento de respostas sociais. Os presentes 
foram informados que estes protocolos serão celebrados por concurso público, que cada candidatura terá uma 
pontuação atribuída relacionada com vários critérios (relacionado com a área geográfica de implementação da 
resposta, capacidade, necessidade desse tipo de resposta). Foi ainda dada a informação de que a resposta de jardim 
de Infância não é uma prioridade para a Segurança Social pois o Ministério da Educação tem como objetivo o 
alargamento da rede a todas as crianças a partir dos 4 anos. Sem a comparticipação da Segurança social para esta 
resposta social não há viabilidade económica para o seu funcionamento, pois os pais não têm capacidade de pagar a 
totalidade do custo mensal. Torna-se necessário refletir sobre o destino a dar às instalações, antes de se avançar 
com as necessárias obras.    
 



 

    

Empresas Mecenas  
Tem sido preocupação da comunicação estar próximo das empresas que têm estado connosco, com informação 
relevante. O que foi sendo dito sobre a CDL e outras Cáritas, e que parece ainda não ter terminado, leva a uma 
preocupação-atenção redobrada com os parceiros, que não se podem perder. 
 

Famílias comVida – Centro Diocesano de Acolhimento, Orientação e 
Acompanhamento à Família 

 A primeira sessão da formação decorreu no dia 22 de Abril, tendo estado presentes 7 formandos. Estavam 
inscritos 13 formandos sendo que três desistiram na antevéspera do curso e outros três estão ainda em dúvida 
(por não terem a recomendação do Pároco ou não terem ainda garantido a forma de custear o curso). 

 Nesse dia procedeu-se à assinatura do protocolo entre a CDL e a Pastoral da Família, para a constituição formal 
do Projeto. 

 Até à próxima sessão de Maio vão ser feitos alguns contactos para se tentar reforçar o número de formandos 
inscritos, de modo o tornar economicamente viável a formação. Umas das técnicas do Gabinete de Ação Social 
mostrou vontade de frequentar também esta ação o que será sem dúvida uma mais valia para a CDL. 

 
Acolhimento a Refugiados 

Situação permanece sem grandes alterações.  
 

Projeto Alimentar a Cova da Moura 

Continua a ser pago o acréscimo de refeições acordado no ano anterior. 
 

Residência Universitária 

Após a reunião realizada com o Centro Paroquial de Alcântara foi solicitado alguns esclarecimentos sobre a utilização 
dos espaços, de forma a se efetuar o projeto. Esse pedido de esclarecimento será apresentado em reunião de 
Direção. 
 

Semana Cáritas 2017 em parceria com a Paróquia de S. Romão de Carnaxide 
Foi realizada na Paróquia de São Romão de Carnaxide uma reunião de avaliação da Semana Nacional. Quer pelo que 
se disse internamente como em Carnaxide, este modelo de semana nacional pode funcionar muito bem como 
estratégia de aproximação real da CDL às paróquias da diocese. Por isso, valerá a pena continuar.  
 

Comunicação 

                             Em destaque: 

Campanha Consignação dos 0,5% do IRS 
Envio da newsletter8 a 1016 subscritores  
Produção e edição de comunicados CDL  
Produção do relatório de atividade e contas 2016 

 
Newsletter 
Ficou terminada dentro dos prazos previstos a produção da oitava edição da newsletter CDL, tendo sido enviada a 
1016 subscritores no dia 3 de Abril. 348 subscritores abriram a newsletter 909 vezes, tendo sido a rubrica Direção a 
mais lida, seguida das Breves da Diocese. A menos lida foi a Boa Prática. A Newsletter foi lida em Portugal, Estado 
Unidos, Roménia, Espanha e Reino Unido. O número de subscritores tem vindo a aumentar de forma orgânica e 
apenas 1, nesta edição, cancelou a sua subscrição.   
Facebook  



 

    

Procurou-se dar enfâse aos dados da atividade da CDL com o objetivo de desmontar o conteúdo e intenções das 
notícias vindas a publico durante o mês de Abril. O mesmo espaço serviu para a divulgação dos comunicados da 
Direção da CDL sobre estas matérias.  
Site 
Mante-se atualizado o site, com novas notícias e com comunicados da Direção da CDL, em resposta às notícias saídas 
sobre a sua gestão.   
Consignação dos 0,5% do IRS 
A campanha fez-se através de um email enviado pelo mailchimp para os subscritores da newsletter e também pelo 
email geral da CDL. O banner é capa do facebook da CDL e está no seu site. Produziram-se 40 mil flyers encartados, 
já entregues nos CTT. 
Relatório de atividade e contas 2016 
Cada responsável de valência/serviço produziu conteúdos, que foram posteriormente editados. O trabalho está 
agora nas mãos do designer Pedro Freches para paginação. Neste momento apenas falta a inserção do balanço e 
demonstração de resultados na secção de Contas, por não terem sido ainda validados-assinados pela Direção. 
 

Outras Atividades 

                             Em destaque: 

Formação sobre envelhecimento ativo 
Formação em HACCP 

Parceria com a Associação Meninos do Mundo 

Formação sobre Envelhecimento Ativo – A pedido da Província Portuguesa  dos Sacerdotes do Coração de Jesus a 
coordenadora geral participou na semana da província, num debate sobre o Envelhecimento Ativo, no passado dia 
18 de Abril. 
Formação em HACCP – Foi solicitado à empresa prestadora do serviço de cozinha do Lar da Bafureira uma formação 
em segurança alimentar, tendo como destinatários os colaboradores da Creche e do Lar. Pretende-se capacitar os 
colaboradores para este tema, área onde foram detetadas algumas não conformidades na última auditoria externa. 
A formação foi dada de forma gratuita, tendo participado 14 colaboradores.        
Encontro das Cáritas Paroquiais – Está a ser preparado um encontro das Cáritas Paroquiais. Irá realizar-se no dia 20 
de Maio, na Cáritas Paroquial de Vila Franca de Xira. Na ordem de trabalhos está a análise da Constituição Sinodal do 
Patriarcado.  
Reunião Geral de Equipa Técnica – Decorreu mais uma reunião geral. Desta vez foi a vez do Claii apresentar o seu 
serviço e o 3º capítulo da Encíclica Laudato Si. Na reunião foram abordados alguns temas relacionados com o 
sistema de gestão da qualidade e surgiu a ideia de se fazer um encontro geral para todos os voluntários que 
colaboraram no peditório. 
Encontro dos Formadores Diocesanos do projeto + Próximo – Está a ser organizado um encontro com futuros 
formadores diocesanos do projeto + próximo, de modo a aumentar a capacidade formativa da CDL. Neste momento 
existem 8 pessoas com vontade de se tornarem formadores do + Próximo (2 da Cáritas Paroquial de Cós, 2 da Cáritas 
Paroquial de Óbidos, 1 da Cáritas Paroquial da Abrigada, um técnico de um centro social paroquial e um paroquiano 
de Oeiras e uma colaboradora da CDL), a juntar às 4 colaboradoras da CDL que já o fazem. O encontro será na tarde 
do dia 20 de Maio.    
Conselho Geral da Cáritas Portuguesa – Realizou-se nos primeiros dias de Abril, em Lamego. Estiveram presentes 3 
elementos da Direção e 3 colaboradores a representar a CDL.  
Parceria com a Associação Meninos do Mundo – Esta Associação vai iniciar em Maio a utilização do espaço de 
Carnide. Será celebrado um protocolo para definição dos termos dessa utilização. 

03 de Maio de 2017 
 
 


