
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

JUNHO DE 2017 

Gabinete de Ação Social 

                              Em destaque: 

238 Atendimentos 
100 pessoas abrangidas 
12 pedidos de apoio no âmbito do Projeto Igreja Solidária aprovados  
Pedido de adesão à Comissão Social de Freguesia das Avenidas Novas 
Formação +Próximo para Centros Sociais Paroquiais da Vigararia da Amadora – em análise 
Formação +Próximo para Grupos Paroquiais das Vigararias da Amadora, Oeiras e Lx III, em colaboração com os Padres 
Dehonianos – em preparação, a iniciar em outubro 
Novos módulos +Próximo – Pastoral das Migrações e Emergências  
Preparação da Semana Nacional da Cáritas 2018, em Alcobaça 

 
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 
No mês de Junho de 2017 recorreram ao GAS 42 famílias, num total de 238 atendimentos sociais realizados e de 100 
pessoas abrangidas pela intervenção do GAS. 
 

Dinamizar o Secretariado do Projeto Igreja Solidária 
Em Junho de 2017, de acordo com o Regulamento do Projeto, foram aprovadas 12 propostas. Os apoios concedidos 
são relativas a famílias acompanhadas por 7 Paróquias, Grupos Paroquiais de Ação Social ou Centro Sociais 
Paroquiais da Diocese, e ainda 2 famílias acompanhada pelo CLAII da CDL. A maior parte dos pedidos foram para 
pagamento de rendas de casa. 
 

Outras atividades: 
- Por convite da Diretora Técnica do CSP Brandoa participou-se na reunião alargada dos Diretores Técnicos e 
Presidentes dos Centros Sociais Paroquiais da Vigararia da Amadora para apresentação da proposta de formação do 
+Próximo adaptada para colaboradores dos Centros Sociais Paroquiais, nomeadamente o módulo de Doutrina Social 
da Igreja. 
- Participou-se no encontro nacional dos formadores do +Próximo em Fátima, com apresentação dos conteúdos dos 
novos módulos sobre Emergências e Pastoral das Migrações. 
- Reunimos com o Gabinete de Comunicação e Projetos e com a Coordenação da CDL para começar a programar a 
semana Cáritas 2018, que se realizará na Paróquia de Alcobaça. Reunimos na CDL com o Sr. Padre da Paróquia de 
Alcobaça e um grupo de representantes da Cáritas Paroquial de Alcobaça, para começar a planear a semana Cáritas 
2018. 
- A convite de um grupo de Sacerdotes Dehonianos, que são Párocos nas Vigararias de Amadora, Lisboa III e Oeiras, 
reunimos juntamente com a equipa de coordenação nacional do +Próximo, através de quem nos chegou este 
convite, no Seminário de Alfragide. A partir da proposta dos Srs. Padres, ficou agendado um ciclo de formações do 
+Próximo no Seminário de Alfragide para o ano pastoral de 2017/2018 para todos os voluntários de GPAS e possíveis 
interessados na ação social paroquial das 3 Vigararias acima referidas. A formação decorrerá em princípio no 2º 
Sábado de manhã de cada mês. 

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 

                              Em destaque: 

32 Atendimentos 
117 Pessoas abrangidas 



 

    

Reuniões com diversas Associações para utilização dos espaços da loja para ateliers diversos 

 No mês de Junho foram realizados 32 atendimentos, sendo 4 de 1ª vez, num total de 117 pessoas abrangidas.  

 Foram recebidos dois donativos de estantes, umas metálicas e outras de madeira. Com o apoio dos estudantes 
franceses, as estantes vão ser montadas de modo a que toda a roupa que está no espaço de triagem do 
armazém possa ficar nas prateleiras e não em caixotes como até agora, permitindo uma melhor organização de 
todo o espaço. 

 Foi realizada uma reunião com a Associação ALEM (Associação que promove a literatura e a literacia) para a 
utilização de um espaço na loja para a promoção de cursos de alfabetização de adultos. As voluntárias da 
Associaçao têm disponibilidade para a realização de um curso de formação de voluntários no método de ensino 
de adultos. 

 Foi realizada uma reunião com a Associação Coração Amarelo para possível utilização de um espaço na loja para 
o desenvolvimento de ateliers com a população que apoiam (maioritariamente pessoas isoladas a quem os 
voluntários da Associação fazem companhia.  

 Para equipar o gabinete de acupuntura foi adquirida a custo zero uma marquesa através dos bónus dados pelo 
fornecedor de fraldas do Lar. 

Creche 

                                      Em destaque: 

Colaboração de três estudantes franceses, em regime de voluntariado, nas atividades da creche 
Reuniões de fim de ano letivo com os pais  
Celebração dos Santos Populares 
Preparação da festa de fim de ano letivo 

 Recebemos os 3 voluntários de naturalidade Francesa que permaneceram connosco até dia 11 de Julho. São 3 
jovens extremamente motivados, genuínos e de sorriso fácil. O seu desempenho foi fabuloso. Muito nos 
ajudaram e contribuíram na harmonia desta Valência. A relação que estabeleceram com as crianças nas 
respetivas salas foi extremamente positiva. Sensibilizou-nos o comportamento de cada um deles. 

 Durante o mês de Junho fez-se a preparação para a festa de fim de ano  

 Realizaram-se as reuniões de pais das 3 salas. As reuniões decorreram de forma tranquila, os pais manifestaram 
verbalmente o seu contentamento com o nosso desempenho ao longo do ano salientando o facto de se 
sentirem em casa e lamentaram a não existência de continuidade do percurso das crianças através de Jardim-de-
Infância. 
 
Atividades de Sala 

- Celebrámos o Dia Internacional da Criança. Neste dia inaugurámos o novo chão do nosso parque, com uma gincana 
repleta de atividades diferentes, com bolas de sabão, com música, com um lanche diferente e com muitos sorrisos. 
- Festejámos os Santos Populares. Nas salas dançamos ao som de marchas populares e descobrimos tradições. Cada 
criança levou para casa um elemento característico dos Santos Populares para decorar com a sua família. 
Posteriormente, esses elementos foram utilizados para decorar a nossa festa de fim de ano. 

Lar da Bafureira 

                                      Em destaque: 

Formação sobre suporte básico de vida para as AAD 
Formação sobre trabalho de equipa para as AAD 
Arraial com presença de familiares, voluntários e funcionários 
Visita de um grupo de utentes da Cáritas Diocesana de Setúbal ao Lar  

 Reunião de Equipa dia 1 de Junho - Nesta reunião falou-se sobre o que é trabalhar em equipa. Foi lançado a 
todas um desafio de dizerem o que é para cada uma trabalhar em equipa e quais os pontos fortes o que devem 
melhorar. Foram sugeridas uma série de propostas que foram registadas.  

 Participação na Conferencia Projeto “OMO” – On My Own - a Diretora Técnica deu o seu feedback da integração 
de uma estagiária na lavandaria do Lar.  

 Formação de Suporte Básico de Vida a todos os funcionários da Casa; 



 

    

Atividades: 
 - Passeio ao Parque Marechal Carmona e ao Museu dos Condes de Castro Guimarães (dia 6) - Foi solicitada uma 
carrinha adaptada ao Hospital de Alcoitão que permitiu a participação de 6 residentes que, pelas limitações físicas 
(utilização de cadeira de rodas) não conseguem subir para as carrinhas e autocarros com degraus. Ao todo foram 11 
residentes. O grupo esteve a tomar um café e um bolo no quiosque do parque e depois visitou o Palácio, 
acompanhado pelo conservador e responsável pelo museu. Os residentes sentiram-se muito bem acolhidos e 
regressaram muito satisfeitos ao Lar. 
 - Tardes musicais - Vozes do Estoril (dia 9) - mais uma vez a atuação do grupo possibilitou uma tarde dinâmica e 
animada.  
 - Visita da Cáritas Diocesana de Setúbal (dia 21) - A Cáritas de Setúbal pediu ao Lar para os utentes do seu Centro 
de Dia almoçarem no Lar, pois à tarde iam visitar a Assembleia da República. Os visitantes almoçaram com os 
residentes no refeitório, que os acolheram com simpatia e agrado. É muito importante a boa relação com outras 
instituições em geral e com outras Cáritas em particular: podem ser realizadas atividades diferentes, de convívio 
que sem a colaboração de parceiros não seriam tão ricas para os participantes. 
 - Arraial (dia 24) - Um dia especial para todas as pessoas envolvidas, desde os residentes aos familiares, funcionários 
e voluntários. Num ambiente descontraído e alegre, ao som de música popular, o almoço realizou-se no jardim do 
Lar, havia sardinhas e febras e bebeu-se sangria. Participaram cerca de 24 familiares, que almoçaram nas mesas dos 
residentes familiares. A seguir ao almoço houve ainda a atuação do Grupo das Vozes do Estoril e ao lanche, quem 
quis pode comer os bolos e doces que tinham sobrado do almoço e que tinham sido trazidos pelos familiares. É 
muito importante o envolvimento da família com o familiar que se encontra institucionalizado. Também para os 
funcionários, estes momentos de convívio e de boa disposição são fundamentais.  

Cantina Social 

 12 Beneficiários abrangidos por esta resposta social. 

 Contacto com as técnicas de acompanhamento social de todos os beneficiários desta resposta para solicitar 
reavaliação das situações, de modo a garantir que esta resposta continua a ser necessária. 

CLAII Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Imigrantes 

                            Em destaque: 

87 Atendimentos 
8 Atendimentos de 1ª vez 
Formação a Técnicos na área do empreendedorismo inclusivo 
Participação na Rede de Institutos Religiosos de Combate ao Tráfico de Seres Humanos – proposta de módulo para 
+Próximo 

 
Eixo 1 – Atendimento e acolhimento 

No mês de Junho o CLAII de Cascais realizou um total de 87 atendimentos. O número de primeiros atendimentos 
efetuados durante este período foi de 8. 
 
 Eixo 2 – Parcerias e trabalho em rede 
No âmbito do trabalho CDL/CMC para implementação e monitorização do Plano Municipal para a Integração de 
Imigrantes de Cascais, salienta-se: 
- Formação a técnicos na área de empreendedorismo inclusivo; 
- Reunião com empreendedores imigrantes com negócios em curso com vista à criação de uma bolsa de mentores; 
- Gestão do orçamento e 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); 
- Preparação da apresentação e ponto da situação do PMIIC ao CLAS; 
- Participação em reunião de rede de cidades interculturais, que decorreu em Albufeira; 
 
Rede Temática de Combate ao Tráfico de Seres Humanos dos institutos religiosos - Representação da CDL na 
CAVIPT: 



 

    

8 de junho - reunião com coordenadora da Comissão, a seu pedido, para elaboração de documento de colaboração 
entre CAVIPT e Cáritas.  
26 de junho - participação na reunião da CAVIPT, na casa das Irmãs Adoradoras, Lisboa. A CAVIPT decidiu propor à 
Cáritas Portuguesa uma parceria para elaboração de módulo + Próximo sobre Tráfico de Seres Humanos. Ainda nesta 
reunião, uma irmã do Instituto das Irmãs Adoradoras, que trabalham no apoio e promoção às mulheres exploradas 
na prostituição, informou que a Polícia Espanhola abriu um Centro de Acolhimento/Escuta no Aeroporto para 
presumíveis mulheres vítimas de TSH, geralmente com a finalidade de exploração sexual. A irmã estava visivelmente 
satisfeita com esta decisão das autoridades espanholas, pois pode evitar que mulheres já vítimas de TSH sejam 
presas, evitando que sejam duplamente vitimizadas. 
 

Gestão de Recursos 
Financiamento 
- Sobre a candidatura submetida a financiamento de atividades de promoção da integração de imigrantes Nacionais 
de Países Terceiros em 24 de Abril passado (passaremos a denomina-la FAMI aviso28 em futuros relatórios): Foram 
prestados esclarecimentos em sede de análise técnica ao nível de indicadores e metas. 
 

Outras Atividades 
- A pedido da Cáritas Portuguesa (Centro de Estudos e de Instrumentos Sociais) recolhemos testemunhos sobre 
percurso de vida de 2 jovens imigrantes, focando-nos nas dificuldades que têm tido aqui em Portugal para 
concretizarem o seu projeto de vida. 
- Participação no Seminário “Gestão Eficaz de Projetos”, promovido pela AESE 
- Participação na sessão de supervisão sobre modelos colaborativos e dirigida a parceiros da rede social do território 
da Torre e da Galiza. 

Projecto Amigo 

                             Em destaque: 

Apoio à Junta de Freguesia do parque das Nações com a aquisição de t-shirts e águas 
Visita da Equipa técnica da CDL às instalações do Projeto 

 Foi entregue na Junta de Freguesia do Parque das Nações, ao abrigo do protocolo existente, as t-shirts e as águas 
para as férias seniores.  

 A equipa técnica da CDL fez uma visita às instalações do Projeto Amigo para conhecer melhor o funcionamento 
do projeto. 

Novos Projetos 

                             Em destaque: 

3ª Sessão da formação de Orientadores Famílias comVida 
Reunião com Paróquia de Alcobaça para preparação da Semana Cáritas de 2018 
Apoio à reabilitação de uma habitação que servirá para o acolhimento de uma família refugiada 

 
Jardim Infantil Cáritas 
A Câmara Municipal de Lisboa solicitou alguns esclarecimentos em relação aos Projetos de Especialidade 
apresentados, que irão ser elaborados e entregues. 
 
Dia Internacional da Caridade - Empresas mecenas 
Reunimos com a Coordenadora da Ação Social da JF das Avenidas Novas. Está agora aberta a porta para a CDL fazer 
parte da Comissão Social da Junta. Sobre o dia Internacional da Caridade, a Junta tem já um programa fora desta 
data, e para a qual vai convidar a CDL a participar, mas nos próximos anos, já como parte da Comissão Social, será 
eventualmente possível pensar uma ação conjunta para o dia 5 de Setembro.  
 
Vigília Pela Paz - Caminhos de Paz 



 

    

A reunião marcada para o dia 28 de Junho não conseguiu ter nenhuma presença. Algumas pessoas informaram 
sobre a sua indisponibilidade para esse dia, mas a grande maioria não respondeu. Continuamos a insistir, já com 
uma proposta de programa diferente da do ano passado. 
 

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

A terceira sessão da formação decorreu no dia 24 de Junho. O grupo tem demonstrado muito interesse nos 
conteúdos formativos.   

 

Acolhimento a Refugiados 

Foi assinado o protocolo com a paróquia de Torres Vedras para apoio à obra de adaptação de uma casa para 
acolhimento de uma família refugiada. A CDL visitou a casa, cujas obras estão em fase de finalização, e deu nota 
destes desenvolvimentos ao benemérito que fez o donativo.  
 

Projeto Alimentar a Cova da Moura 

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

Residência Universitária 

Dois elementos da Direção do Centro Social de Alcântara estiveram presente na última reunião de Direção para dar 
nota dos avanços do processo. Foi definida a área a ocupar e o tipo de quartos e áreas comuns pretendidas e 
decidido os representantes da CDL no projeto. 
 

Semana Cáritas 2018 
Reunião com a paróquia de Alcobaça para início da preparação da Semana Nacional Cáritas, que em 2018 se 
centrará na paróquia de Alcobaça. Foi definida uma proposta de programa, que aguarda agora pelos contributos da 
paróquia e de outras forças vivas da localidade. Para fim do mês de Julho está prevista nova reunião. 

Comunicação 

                             Em destaque: 

Envio do novo número da newsletter  
Em preparação novo site da Cáritas em Portugal 
Envio do relatório de atividade e contas 2016 para contactos de mail e impressão de 100 cópias em papel 

Newsletter 
Produzimos e enviámos para 1042 destinatários a newsletter 9. 
Facebook e Site 
Com atualizações e novos conteúdos, com regularidade. 
Novo site da Cáritas em Portugal - Reunião de trabalho sobre o novo site nacional, em Coimbra. Testaram-se 
funcionalidades e pediram-se novas afinações à empresa Design Corner. Em Setembro, o site deve ficar pronto. Em 
agosto deverá começar a migração de conteúdos do nosso site para o novo. 
Relatório de atividade e contas 2016 
Feitas todas as correções solicitadas, o relatório foi finalmente divulgado entre os mais de 1000 destinatários da 
newsletter e ficou também disponível através do site e facebook da CDL. 
Tal como planeado, também conseguimos que pelo menos 100 cópias do relatório fossem impressas em papel - 
generosidade da gráfica Olegário Fernandes. 
 

Atividades diversas 
- Início do Instagram da CDL 
- Acompanhamento dos voluntários franceses 
- Apoio de um voluntário francês nas atividades da comunicação 



 

    

Outras Atividades 

                             Em destaque: 

Encontro Nacional de Formadores + Próximo – 3 participantes da CDL 
Conselho Geral extraordinário da Cáritas Portuguesa 

Encontro Nacional de Formadores do projeto + Próximo – No dia 8 de Junho 3 colaboradoras da CDL participaram 
no encontro nacional de formadores do Projeto +Próximo, em Fátima, promovido pela Cáritas Portuguesa. O 
Objetivo do encontro era apresentar os conteúdos dos novos módulos formativos, sobre a Pastoral das Migrações e 
sobre emergências e partilhar boas práticas relativas à implementação do projeto nas várias dioceses. 
Reunião Geral de Equipa Técnica – Foi feita uma avaliação qualitativa das atividades desenvolvidas no primeiro 
semestre de 2017 (resultado anexo a este ponto de situação). Para terminar fez-se a visita ao armazém do projeto 
amigo. 
Parceria com a Associação Meninos do Mundo – Aguarda-se a assinatura do protocolo de colaboração, que 
permitirá a utilização do espaço de Carnide. 
Protocolo com a Casa do Gaiato e com o Centro Social e Paroquial da Ramada – Já foram assinados os protocolos 
de apoio a cada uma destas entidades e entregue o respetivo apoio solicitado. 
Conselho Geral extraordinário da Cáritas Portuguesa – Realizou-se no dia 17 de Junho, em Fátima. Os pontos em 
agenda era o fortalecimento da rede Cáritas e a reposição da imagem externa. Surgiram algumas propostas 
concretas entre elas realizar-se um encontro formativo sobre formas de comunicação com entidades externas e 
sobretudo com a comunicação social, elaboração de um manual comum de comunicação de contas, de modo a que 
se utilizem o mesmo tipo de rúbricas quando se apresentam as contas de cada Cáritas diocesana.   
 

18 de Julho de 2017 
 
 


