
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 

Gabinete de Ação Social 

                              Em destaque: 

753 Atendimentos 
287 Pessoas abrangidas 
27 Pedidos de apoio no âmbito do Projeto Igreja Solidária aprovados, referenciados por 20 paróquias/GPAS 
Organização de formação +Próximo na Paróquia da Estrela (para Outubro e Novembro) 
Organização de formação +Próximo para Grupos Paroquiais das Vigararias da Amadora, Oeiras e Lx III, em colaboração 
com os Padres Dehonianos (a iniciar em Outubro e a terminar em Maio de 2018) 
Reunião com a Cáritas Paroquial de Alcobaça e de Cós para preparação da Semana Nacional da Cáritas 2018, em 
Alcobaça 
Reunião com o Pároco e responsáveis da nova Cáritas Paroquial de Montelavar 

No período a que respeita este ponto de situação desenvolveram-se as seguintes ações, de acordo com os eixos de 
intervenção definidos: 

Acolher, encaminhar e apoiar famílias em situação de maior vulnerabilidade social através do 
atendimento social 
Nos meses de Julho a Setembro de 2017 recorreram ao GAS um total de 135 famílias, num total de 753 
atendimentos sociais realizados e de 287 pessoas abrangidas pela intervenção do GAS. O número de famílias 
atendidas pela primeira vez foi de 50.  

 Atendimento Social GAS – Julho e Agosto 2017   

 

Jul Ago Set Total 

N.º de atendimentos realizados 325 207 221 753 

N.º de famílias atendidas 50 40 45 135 

N.º de famílias atendidas pela 1ª vez 16 16 18 50 

Total de pessoas abrangidas 102 85 100 287 

No âmbito do atendimento social do GAS, acompanhou-se uma Senhora a uma consulta de psiquiatria, 
acompanhou-se um jovem órfão na organização da sua casa depois da morte da mãe e acompanhou-se uma 
mudança de casa de uma benfeitora, que doou alguns dos seus bens móveis que eram necessários e foram 
entregues a famílias acompanhadas pelo GAS. 
À semelhança dos meses anteriores, este mês continuou a ser de particular importância o trabalho de articulação e 
encaminhamento para outras instituições, como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Câmaras Municipais, Juntas 
de Freguesia, Instituto de Segurança Social e de maneira privilegiada para as Paróquias da Diocese. 
 

Dinamizar o Secretariado do Projeto Igreja Solidária 
Em Julho de 2017, de acordo com o Regulamento do Projeto, foram aprovadas 11 propostas. Os apoios concedidos 
são relativas a famílias acompanhadas por 7 Paróquias, Grupos Paroquiais de Ação Social ou Centro Sociais 
Paroquiais da Diocese. À semelhança dos anos anteriores, por motivos de período de férias, no mês de Agosto não 
foram apresentadas propostas de apoio ao Projeto Igreja Solidária. Os pedidos que entretanto deram entrada foram 
analisados juntamente com as propostas do mês de Setembro. 
Em Setembro de 2017, foram aprovadas 17 propostas. Os apoios concedidos são relativas a famílias acompanhadas 
por 13 Paróquias, Grupos Paroquiais de Ação Social ou Centro Sociais Paroquiais da Diocese. 
Os apoios foram direcionados para pagamento de rendas de casa, serviços de abastecimento básico e de próteses 
ocular e dentária. 

Outras atividades: 



 

    

- Participação na Summer School 2017 da Faculdade de Ciências Humanas, da Faculdade de Teologia e do Instituto 
de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, sobre “Humanização e Cuidado – da Arte de Cuidar”. 
- A convite do Secretário da Paróquia da Estrela, no dia 20 de Julho reunimos com o Pároco para apresentação de 
proposta de formação do +Próximo para os voluntários dos GPAS da Paróquia. Ficou agendada formação para 
Outubro e Novembro de 2017, em Ação Social na Paróquia e em Doutrina Social da Igreja. 
- No dia 26 de Julho visitámos a Paróquia de Montelavar e reunimos com o Pároco e com a responsável da Cáritas 
Paroquial, para acompanhar e prestar apoio na organização do novo grupo e apresentar os projetos da CDL de apoio 
às Paróquias, nomeadamente o Projeto Igreja Solidária e o Projeto de formação +Próximo. 
- A 27 de Julho reunimos em Alcobaça com a Cáritas Paroquial de Alcobaça e o Pároco, para dar seguimento à 
definição do programa da Semana Cáritas 2018, que decorrerá em Alcobaça de 25 de Fevereiro a 4 de Março. No dia 
13 de Setembro voltámos a reunir, desta vez também com a presença da Cáritas Paroquial de Cós, com o mesmo 
objetivo. 
- No dia 5 de Setembro participámos na iniciativa para assinalar o Dia da Caridade. 
- Participação no Encontro Nacional da Pastoral Social entre os dias 19 e 21 de Setembro, em Fátima, sobre a 
Encíclica “A alegria do amor” do Papa Francisco. 
- Participação no lançamento da campanha #sharejourney da Caritas Internacionalis, de sensibilização para 0o 
acolhimento de migrantes e refugiados. 
- Reuniões diversas com os novos formadores +Próximo, para preparar as próximas formações. 
 

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 

                              Em destaque: 

89 Atendimentos 
217 Pessoas abrangidas 

 No mês de Julho foram realizados 34 atendimentos, sendo 4 de 1ª vez, num total de 70 pessoas abrangidas. A 
loja esteve encerrada em Agosto. Em Setembro foram realizados 55 atendimentos, sendo 5 de primeira vez, num 
total de 147 pessoas abrangidas. 

 As estantes recebidas como donativo foram montadas com o apoio dos estudantes franceses. O mês de Agosto, 
estando a Loja fechada ao público, serviu para reorganizar o espaço da loja e do armazém, melhorando o 
armazenamento da roupa. 

 Começou a colaborar na Loja uma voluntária que faz também voluntariado na Paróquia de Campolide e no EP de 
Lisboa. Poderá ser um bom elo de ligação com a comunidade local, permitindo que a Loja responda cada vez 
melhor às necessidades sentidas na Freguesia. 

Creche 

                                      Em destaque: 

Festa de fim de ano letivo 
Preparação do novo ano de atividades letivas 
Formação em medidas de autoproteção e práticas educativas 

Festa de fim de ano letivo   
Foi realizada no dia 1 de Julho, pelo 3º ano consecutivo no parque exterior. Esta é considerada a festa das famílias e 
consideramos que foi um sucesso. Toda a equipa demonstrou uma enorme dedicação e envolvimento. Também o 
apoio dos voluntários foi imprescindível, não apenas os que nos apoiam ao longo do ano (e que são uma mais valia 
no apoio em sala), como os nossos amigos voluntários franceses, dedicados e disponíveis a 100%. Na festa existiram 
pinturas faciais, oferecidas pela Associação Azimute Radical, banca de rifas, venda de materiais efetuados pelas 
crianças, jogos tradicionais, dança e muita animação. Foi sem dúvida um dia que ficou na memória. 

 Nos meses de Julho e Agosto, considerados meses de férias, não existem atividades estruturadas. A creche 
continua a funcionar, mantendo as atividades de rotina habituais e usufruindo ainda mais do espaço exterior. 

 No dia 5 de Setembro a directora da creche participou nas comemorações do dia da caridade no lar da 
bafureira. 
 
Início do novo ano letivo 



 

    

Na primeira semana de Setembro a creche esteve encerrada para limpeza geral da creche. 
Nesse período foram realizadas as entrevistas de diagnóstico com as famílias e procedeu-se à integração das novas 
crianças nas respetivas salas. 
O ano letivo começou a 11 de Setembro. 
Durante este mês, nas três salas foram construídas, com a participação das crianças, as coroas dos aniversários e os 
presentes para oferecer nos aniversários do pai e da mãe. 
 

Aniversário da Creche 
No dia 20 comemorámos o 7º aniversário da nossa valência, neste dia as crianças fizeram um bolo no período da 
manhã e no período da tarde cantámos os parabéns com o Sr. Presidente e oferecemos um postal de 
agradecimento às famílias. 
 

Formação  
As auxiliares de educação frequentaram uma ação de formação sobre práticas educativas dada pela APEI com a 
duração de 12 horas; 
Toda a equipa educativa teve formação sobre medidas de auto proteção e e higiene e segurança no trabalho; 

 

Lar da Bafureira 

                                      Em destaque: 

Nova administrativa do Lar 
Comemoração do dia dos Avós  
Voluntariado Missionário do Projeto SABI 
Voluntariado Jovem promovido pela Câmara Municipal de Cascais 
Voluntários franceses 

 Nova Administrativa Lar – Foi admitida, no dia 1 de Julho, uma nova administrativa no Lar da Bafureira. 

 Reuniões com familiares dos residentes – de modo a conhecer a situação de cada residente e os seus familiares, 
por parte da nova Diretora Técnica, iniciaram-se em Julho as reuniões com familiares dos utentes. 

 Estágio - no dia 4 de Setembro 2017, depois da interrupção das férias de Verão, recomeçou o estágio curricular 
da estagiária Alexandra, numa parceria com a Cercica; Recebemos uma estagiária da Escola Profissional de 
Alcoitão que esteve connosco 3 semanas a realizar o seu estágio como auxiliar de ação direta.  
 
Atividades: 

Visita das crianças da Academia dos Iluminados (dia 10 julho) - As crianças puderam ter uma experiência de 
voluntariado: pintaram garrafas de água personalizadas e vieram entregar a cada um dos residentes, inclusivamente 
aos acamados. Passaram a tarde no Lar, fizeram jogos (trouxeram jogos de tabuleiro) e conversaram com as pessoas. 
Estes momentos de convívio intergeracional são valorizados e importantes para os envolvidos. 
Projeto Cultura Social (de 01a 31 de julho) - pelo 4º ano consecutivo, o Lar participou neste projeto da CM Cascais. 
As 2 participantes, de acordo com as sugestões da Direção, seguiram um plano de atividades e interagiram com os 
residentes. Uma das participantes demonstrou um grande interesse e vocação para trabalhar com pessoas idosas.  
Dia dos Avós (dia 27 julho) - o Lar assinalou este dia com a visita do grupo das Vozes do Estoril.  
Projeto SABI (07 a 19 agosto) - pelo 3º ano o Lar contou com a colaboração de 4 voluntárias missionárias do projeto 
que pernoitaram durante os quinze dias no Lar. Dinamizaram diversas atividades, algumas numa vertente espiritual, 
e estabeleceram relações próximas com os residentes, que já se habituaram a esta presença durante o mês de 
agosto.  
Voluntários franceses da Rochelle Business School - a colaboração destes jovens passou por trabalhos de 
manutenção no Lar, pois a falta de domínio da língua portuguesa dificulta a interação com os residentes. De 
qualquer forma, a sua integração foi positiva e trabalharam em conjunto com as voluntárias do SABI.   
Visita das crianças do Colégio da Bafureira – no dia 3 de Outubro, como aconteceu em outros encontros, as crianças 
da turma dos piratinhas, agora no 2ºano, vieram fazer uma visita. 5 dos alunos leram uma historia aos nossos 
utentes e cantaram e dançaram 2 músicas. O Sr. Eugénio recitou um dos seus poemas enquanto as crianças ouviram 



 

    

atentamente. Ficou combinado que no Natal iriamos fazer alguma atividade juntos como por exemplo a construção 
da árvore de natal e decoração da Casa. 
Passeio à Ericeira - no dia 26 de Setembro – Contamos com o apoio da CMCascais e da SCMLisboa – Centro de 
Reabilitação de Alcoitão , com o empréstimo de carrinhas para irmos passear à Ericeira. Contámos com alguns 
residentes, funcionários e familiares. Visitámos a Foz do Lisandro, onde bebemos um café e comemos um bolo com 
os utentes e funcionários da SCM da Ericeira. Seguimos para a SCMEriceira onde fomos muito bem recebidos e 
almoçámos. Tivemos o privilégio de sermos brindados com um grupo de Cavaquinhos, e os utentes e funcionários de 
ambas as instituições dançaram e cantaram. Deixámos uma pequena lembrança para a instituição e despedimo-nos 
com um bolo e um lanche maravilhosos. Foi um dia diferente, e o feedback de todas as pessoas que foram foi muito 
positivo.  
Ficou o convite à SCMEriceira para vir à nossa Casa para que continue a existir esta ligação de parceria.  
 

Cantina Social 

                                      Em destaque: 

9 Agregados familiares apoiados 
22 Refeições diárias 

O apoio à resposta de Cantina Social, dado pela Segurança Social através de Protocolo, vai terminar a 31 de 
Dezembro de 2017. No último semestre de 2017 o número de refeições diárias a protocolar vai progressivamente 
descer de 21 refeições diárias em Agosto para 14 refeições diárias em Dezembro. 
Está a ser feito o estudo de todas as situações que beneficiam desta resposta social, em articulação com as técnicas 
de referência (da Junta de Freguesia e do Centro Paroquial da Parede). Até ao momento foi possível encontrar 
resposta alternativa ao nível de banco alimentar (alimentos não confecionados) para dois dos 9 agregados familiares 
que são apoiados atualmente. Há outras duas situações que poderão não vir a precisar de apoio alimentar por 
entretanto terem conseguido emprego. Contudo há 4 situações, uma delas sem abrigo, que não têm alternativa a 
este apoio, pois não têm condições para cozinhar em casa, não sendo alternativa os alimentos do banco alimentar.   
 

CLAIM Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes 

                            Em destaque: 

306 Atendimentos 
65 Atendimentos de 1ª vez 
Participação na 1ª Reunião do Grupo Executivo da Plataforma representativa dos Imigrantes de Cascais 
Candidatura ao FAMI aprovada, com financiamento de 75% do montante elegível de 109.256,01 EUR para o período 
que decorre entre 1 de janeiro de 2018 a 31 de Maio de 2020 
Claim em Movimento – atendimento do Claim em Instituição parceira 

Eixo 1 – Atendimento e acolhimento 
Nos meses de Julho e Agosto o CLAIM de Cascais realizou um total de 175 atendimentos. O número de primeiros 
atendimentos efetuados durante este período foi de 32. Como comparação referir que, no mesmo período temporal 
ocorrem 102 atendimentos em 2015 e 155 em 2016. No mês de Setembro o CLAIM de Cascais realizou um total de 
131 atendimentos. O número de primeiros atendimentos efetuados durante este período foi de 33. De referir que 
para o mesmo período ocorrem 93 atendimentos em 2015 e 100 em 2016). 
Salientam-se, ao nível do atendimento:  
- Acompanhamento de duas pessoas imigrantes ao consulado da Guiné-Bissau para renovação do passaporte; foi 
efetuado pedido de isenção das taxas do consulado, que foi deferido. Acompanhamento, por duas vezes, de uma 
mulher guineense com sérios problemas saúde (não consegue ser autónoma para tratar de alguns assuntos). De 
referir que o CLAIM, para além do atendimento, faz o acompanhamento de utentes a serviços, nas situações em que 
estes, por diversas razões, normalmente de vulnerabilidade, não têm capacidade de resolver os assuntos por si 
próprios. 
- Um utente do CLAIM, em liberdade condicional, reencaminhado pela Pastoral Penitenciária para apoio na 
regularização da situação de permanência em Portugal - caso reportado no relatório mensal Janeiro/Fevereiro de 
2017- telefonou a informar que lhe foi concedida a Autorização de Residência (AR).  



 

    

- Foram concedidas AR a duas pessoas imigrantes acompanhadas pelo gabinete do Br. da Torre. Uma das situações, 
de uma cidadã angolana, a resolução da situação só foi possível graças à articulação do CLAIM com o Consulado de 
Angola.  
 
 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 e a participação na reunião do Grupo executivo da Plataforma Integração e 
Multiculturalidade de Cascais. 
No âmbito do trabalho CDL/CMC para implementação e monitorização do Plano Municipal para a Integração de 
Imigrantes de Cascais, salienta-se, entre outros: 
- Acompanhamento da execução financeira das candidaturas FAMI em curso (ao nível da articulação com 
departamento financeiro e de gestão de fundos da CMC e com os parceiros que executam despesa), incluindo 
elaborado de pedidos de reembolso e relatórios técnicos e financeiros. 
- Reestruturação do site da CMC (área “residentes estrangeiros em Cascais”) 
- Reunião ACM para solicitação de ações de formação diversas (lei imigração/nacionalidade, acesso á saúde, 
educação intercultural, carta da diversidade, entre outros) 
- Preparação e participação num encontro de apresentação e discussão das políticas públicas na área de integração 
de imigrantes a um grupo informal de pessoas de várias nacionalidades e de vários setores profissionais. 
Plataforma Integração e Multiculturalidade de Cascais: 
- Participação na 1ª e 2ª reunião do Grupo Executivo da Plataforma representativa dos Imigrantes de Cascais. Esteve 
presente Helena Carvalheiro, em representação da CDL. De entre vários assuntos abordados, destaca-se a questão 
de existirem crianças/jovens institucionalizados que se encontram indocumentados ou em situação irregular, 
estando o grupo executivo disponível para calendarizar reuniões para acompanhamento destes casos com as 
instituições de acolhimento. De referir que este Grupo Executivo da Plataforma é liderado pela CMC e composto por 
2 associações imigrantes – AFAIJE e Centro Cultural Moldavo, 1 instituição da sociedade civil – CDL e 1 entidade 
representante do estado central em cascais – SEF. 
 

Outras atividades  
- Participação na reunião de colaboradores que decorreu a 3 de Julho no Br. da Cruz Vermelha, em Alcabideche e a 
25 de Setembro na sede. 
- Realização da iniciativa “CLAIM em Movimento”, por solicitação da SER+, a 24 de Agosto de 2017. Esta iniciativa 
pretende alargar o âmbito de intervenção a instituições, colaborando com equipas técnicas na resolução de casos; o 
n.º de atendimentos está incluído no total do mês. 
- Supervisão sobre modelos colaborativos e dirigida a parceiros da rede social do território da Torre e da Galiza – 
realizada a 03 de Julho e organizada pela CMC; participação: Inês Melo 
- Summer School UCP “Humanização e cuidado da arte de cuidar” – realizada de 05 a 08 de Julho e organizada pela 
UCP; participação: Helena Carvalheiro e Joana Henriques 
- Reunião equipa CLAII a 12 de julho com a participação das três técnicas: Inês Melo; Helena Carvalheiro; Joana 
Henriques 
- Formação sobre alterações à lei da nacionalidade e programa de recolocação dos refugiados – realizada a  26 de 
Julho e organizada pelo ACM/CNAI; participação: Helena Carvalheiro; Ednolda Pires (voluntária) 
- Participação no lançamento da campanha “Partilhar a viagem”, promovida pela Cáritas Portuguesa. 
- Participação na reunião da Plataforma Supraconcelhia da Rede Social, em representação da coordenadora geral. 
 

Projecto Amigo 

                             Em destaque: 

707 contentores 
436 toneladas de roupa recolhidas nos meses de Julho e de Agosto 

 As recolhas de roupa, ao nível dos contentores têm sido muito grandes – em Julho foram recolhidas 213 
toneladas e em Agosto 223 toneladas.  

 O número de contentores é de 707. 



 

    

 

Novos Projetos 

                             Em destaque: 

Dia da Caridade assinalado no Lar da Bafureira com assinatura de protocolos de parceria 
4ª e 5ª Sessões da formação de Orientadores Famílias comVida 
Reunião com Cáritas Paroquial de Alcobaça e de Cós para preparação da Semana Cáritas de 2018 
Obras concluídas na casa de Torres Vedras e família refugiada já instalada 

Jardim Infantil Cáritas 
Foi elaborada uma planta com as alterações necessárias à utilização do espaço para Creche em vez de Jardim de 
Infância. Essa planta foi enviada para os serviços da Segurança Social para um primeiro parecer, antes de se avançar 
com o pedido formal de alteração do projeto junto da Câmara Municipal de Lisboa.     
Dia Internacional da Caridade - Empresas mecenas 
Este dia foi assinalado com um encontro no Lar da Bafureira com empresas mecenas, parceiros, colaboradores e 
voluntários da CDL. Apesar das dificuldades na mobilização de pessoas, empresas, organizações, pelo período do 
verão e de férias, a manhã no Lar da Bafureira foi muito positiva. 3 empresas celebraram com a CDL o protocolo 
BEMfazer e duas instituições também começaram a beneficiar da colaboração da CDL a partir daquela data (pela 
cedência de um apartamento (Comunidade Vida e Paz) e cedência de espaço para reuniões e atendimentos 
(Associação Meninos do Mundo), juntando-se assim a outras parceiras da CDL. 
 

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

A quarta sessão da formação decorreu no dia 1 de Julho. O grupo é muito participativo. Em Agosto não houve 
formação, tendo retomado em Setembro. Está a ser elaborado um pequeno questionário, que irá ser aplicado por 
cada formando na sua paróquia ou vigararia, de modo a aferir as principais necessidades das famílias a que poderá 
responder o Projeto Famílias comVida. Foi elaborada uma proposta de decoração das vitrines do espaço, que vai ser 
analisada pelos parceiros.    

 

Acolhimento a Refugiados 

A Paróquia de Torres Vedras informou a CDL que já recebeu uma família refugiada para habitar a casa que foi 
renovada.  
 

Projeto Alimentar a Cova da Moura 

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

Residência Universitária 

Não houve avanços em relação a este projeto. 
 

Semana Cáritas 2018 
Foi realizada nova reunião com a Cáritas Paroquial de Alcobaça e uma posterior onde estiveram também 
representantes da Cáritas Paroquial do Cós, para preparação da Semana Nacional Cáritas, que em 2018 se centrará 
na paróquia de Alcobaça. O programa está quase fechado e inclui uma Eucaristia com os idosos da vigararia, 
contacto com as escolas, conferência para os empresários locais, encontro com a comunidade em geral, encontro 
com os grupos paroquiais de ação social da vigararia de Alcobaça, encontro com as crianças e jovens da catequese. 
Já existe uma causa que seja objetivo das campanhas de angariação de fundos – a recuperação de uma casa para ser 
transformada em casa abrigo para situações de emergência social. Está a ser pensado o lançamento de um biscoito, 
que ficará associado à causa e servirá para angariação de fundos. 
 
 
 



 

    

Comunicação 

                             Em destaque: 

Envio do novo número da newsletter  
Em preparação novo site da Cáritas em Portugal 

Newsletter 
Produzimos e enviámos para mais de mil subscritores a newsletter 10. 
Facebook  
Com atualizações e novos conteúdos, com regularidade. 
Site  
Para além de feeds normais, demos destaque aos protocolos de cooperação celebrados entre a CDL e instituições da 
Igreja; também divulgámos o apoio dado às vitimas dos incêndios e os números relativos ao 1º semestre do ano 
2017; 
Novo site: Participámos em Coimbra em duas reuniões do grupo que acompanha a construção do novo site. 
Nestas 3 áreas foi relevante a colaboração do voluntário Thomas Pastor. 

Atividades diversas 
- Participação e comunicação da Festa da Creche 
- Participação no ciclo promovido pela CM de Lisboa sobre Inovação Social 
- Acompanhamento do voluntariado dos estudantes franceses  
- Representação da Direção na atribuição do Doutoramento Honoris Causa ao Príncipe AgaKhan 
- Divulgámos os 1ºs 6 meses de atividade da CDL 
- Preparação do 1º Encontro dos Voluntários do Peditório anual CDL 
 

Outras Atividades 

                             Em destaque: 

Formação sobre Comunicação orientada pela Cáritas Espanhola 
Campanha de Recolha de Material Escolar 

Reunião Geral de Equipa Técnica – Devido às férias não houve reunião no mês de Julho e de Agosto. A reunião de 
Setembro serviu para dar formação sobre comunicação interna e externa, com base na formação recebida da Cáritas 
Espanhola e para planear a participação dos colaboradores da CDL nas atividades previstas até final de 2017. 
Recolha de Material Escolar – Realizou-se no fim de semana de 2 e 3 de Setembro a campanha de recolha de 
material escolar, numa parceria entre a Cáritas Portuguesa com o Continente. A campanha decorre sempre no 
primeiro fim-de-semana de Setembro e, tal como em anos anteriores, a Cáritas de Lisboa destina cada um dos 
continentes aderentes a um grupo paroquial, centro paroquial ou Cáritas Paroquial, que fica encarregue da recolha 
nos supermercados ficando depois com o material recolhido para distribuir pelas famílias que acompanha. Neste 
ano estava prevista a participação de 25 grupos paroquiais em toda a Diocese, sendo que desses 17 realizaram a 
campanha.   
Plano Estratégico da CP – Realizou-se em Julho mais uma reunião do plano estratégico da Cáritas em Portugal. Esta 
reunião serviu para apresentar a nova plataforma digital onde passará a ser possível registar as atividades de cada 
Cáritas Diocesana que concorrem para o plano estratégico nacional, permitindo uma monitorização mais fácil e 
também onde será registado o contributo de cada Cáritas diocesana para o relatório nacional da ação da Cáritas.  
Clubes de Emprego – A Cáritas Portuguesa reuniu com a Cáritas Diocesana de Lisboa para partilhar o resultado da 
experiência piloto dos clubes de emprego, desenvolvida na Paróquia de Santa Isabel. Trata-se de uma iniciativa de 
apoio à empregabilidade, trabalhando com as pessoas as suas competências para melhor responderem aos desafios 
da procura de emprego, combatendo o isolamento e o desânimo que muitos desempregados vivenciam. Pretendem 
agora alargar esta experiência a outras paróquias, tendo pedido a colaboração da CDL para sinalizar algumas. 
Reconhecimento da Cáritas paroquial de Montelavar – Após o pedido de reconhecimento desta Cáritas Paroquial 
recebido e aprovado pela Direção da Cáritas Diocesana foi dado desse facto conhecimento ao Patriarcado de Lisboa, 
sendo agora 17 as Cáritas Paroquiais da nossa Diocese. 



 

    

Protocolo com Comunidade Vida e Paz – A Comunidade Vida e Paz dirigiu um pedido à Cáritas Diocesana para apoio 
à constituição de uma unidade residencial de transição. Tendo a Cáritas um apartamento devoluto na Freguesia da 
Parede o mesmo foi cedido em regime de comodato à Comunidade Vida e Paz para esse fim.  
Centro Paroquial da Vestiaria –  O Centro Paroquial da Vestiaria endereçou à Cáritas um pedido de apoio. O mesmo 
vai ser analisado e se aprovado será elaborado um protocolo de cooperação. 
Apoio na área da qualidade – Foram realizadas duas reuniões com uma colaboradora do Cenfim para benchmarking 
na área da qualidade. A próxima auditoria de acompanhamento está marcada para Janeiro, estando a ser tratado de 
se conseguir um auditor interno pró-bono, para realizar a auditoria interna, em Novembro. Para a auditoria de 
Janeiro será necessário garantir a transição da norma ISO 9001:2008 para a  ISO 9001:2015. 
Encontro Nacional da Pastoral Social – neste encontro estiveram presentes três colaboradoras da Cáritas Diocesana 
de Lisboa. O encontro decorreu entre os dias 19 e 21 de Setembro, em Fátima, e o tema foi a Encíclica “A alegria do 
amor” do Papa Francisco. 
Formação sobre Comunicação em contexto de crise – orientada pela Cáritas Espanhola a partir de uma proposta 
saída do último Conselho Geral Extraordinário da Cáritas Portuguesa. Estiveram presentes 3 representantes da 
Cáritas Diocesana de Lisboa. A formação desenvolve-se em dois momentos, sendo que o próximo já está agendado 
para o último fim-de-semana de Outubro. 
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