
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

MAIO DE 2017 

Gabinete de Ação Social 

                              Em destaque: 

354 Atendimentos 
104 pessoas abrangidas 
8 pedidos de apoio no âmbito do Projeto Igreja Solidária aprovados  
Encontro das Cáritas Paroquiais 
Encontro para novos Formadores do projeto +Próximo  

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

Dinamizar o Secretariado do Projeto Igreja Solidária 
Em Maio de 2017, de acordo com o Regulamento do Projeto, foram aprovadas 8 propostas. Os apoios concedidos 
são relativas a famílias acompanhadas por 5 Paróquias, Grupos Paroquiais de Ação Social ou Centro Sociais 
Paroquiais da Diocese, e ainda 1 família acompanhada pelo GAS da CDL. A maior parte dos pedidos foram para 
pagamento de rendas de casa. 

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 

                              Em destaque: 

33 Atendimentos 
114 Pessoas abrangidas 
2 novos voluntários  

 No mês de Abril foram realizados 33 atendimentos, sendo 2 de 1ª vez, num total de 114 pessoas abrangidas.  

 Durante este mês a Loja preparou uma doação de roupa para um projeto de apoio à empregabilidade de 
pessoas que saíram de uma situação de sem abrigo. Através desta doação duas pessoas deste projeto 
começaram a colaborar de forma regular, como voluntários na triagem e arrumação da loja. 

Creche 

                                      Em destaque: 

Continuação das sessões da Escola de Pais no espaço Famílias com Vida  
Colocação do novo chão no parque infantil, patrocinado pela Ana Aeroportos 
Visita ao Lar da Bafureira 
Comemoração do dia da Mãe e do dia das Famílias 

 Na segunda semana de maio realizaram-se as renovações das matrículas para o próximo ano letivo.  

 Realizaram-se os trabalhos de colocação do chão amortecedor no parque infantil a cargo da empresa JAF, com 
um patrocínio da Ana aeroportos. Os trabalhos tiveram uma duração de 3 semanas.  

 Continuação da formação de Pais quinzenalmente no espaço Famílias ComVida. 
 

Atividades de Sala 
- O nosso mês de Maio fica marcado pelo passeio de final de ano, ao Lar da Bafureira. Foi mais um ano em que 
fomos acolhidos com sorrisos, com abraços, com brincadeiras e com um almoço delicioso num espaço muito 
agradável. 
Como forma de agradecer a hospitalidade dos “avozinhos”, como carinhosamente gostamos de os tratar, 
oferecemos-lhes um candeeiro feito com a participação de cada uma das crianças e eles retribuíram com um 
passarinho feito por alguns utentes. 



 

    

- No mês de Maio celebrámos o Dia da Mãe. Cada sala recebeu as mães das crianças e com elas realizou atividades 
planificadas pela Educadora e a auxiliar. As atividades proporcionaram um verdadeiro momento de partilha de 
emoções e afetos, entre mães e filhos.  
- No dia 15 de Maio celebrou-se o Dia Internacional da Família e nós dedicámos uma semana da “vida” da nossa sala 
a receber familiares de algumas crianças, que se disponibilizaram e prepararam uma atividade para realizar com as 
nossas crianças. Foi uma semana muito divertida e rica em conhecimentos e emoções. 
- No dia 30 de Maio fomos visitar a Quinta Pedagógica dos Olivais com os amigos da sala de 1 ano. Foi uma manhã 
muito divertida, cheia de sol, sorrisos, aprendizagens e de bolachas da nossa padaria de Carnide, oferecidas 
carinhosamente pela mãe do nosso J. F. 

Lar da Bafureira 

                                      Em destaque: 

Visita das crianças da creche ao Lar da Bafureira 
Reunião de voluntários do Lar  

 

 Desde 3 maio - passámos a contar com a colaboração de uma nova voluntária no Lar, que está às 4as feiras a 
dinamizar a atividade “Miminhos da Margarida”. A voluntária conversa com os residentes, acompanha-os ao 
jardim, dinamiza jogos e faz trabalhos de manicura, um cuidado que foi referido como importante pelo grupo de 
voluntários. 
 

Atividades: 
- 2 maio – visita das crianças da creche Cáritas: estiveram presentes 26 crianças com 2 e 3 anos. Chegaram 10.30h, 
foi realizada uma aula de ginástica em conjunto com os residentes, colorida e com materiais diferentes; o almoço foi 
servido na esplanada do Lar. Os residentes gostam muito de conviver e interagir com as crianças, os sorrisos 
demonstram a ternura que sentem por estas. De salientar mais uma vez o apoio do Colégio da Bafureira, que nos 
facultou as cadeiras e mesas para o almoço. 
- 8 maio – visita da turma do 1º ano e do 6º ano do Colégio da Bafureira para comemoração do 99º aniversário de 
um residente. Os alunos trouxeram trabalhos e um bolo confecionado por eles. O residente emocionado agradeceu 
às crianças a sua presença e declamou alguns versos da sua autoria. 
- 9 maio – reunião de voluntários que começou com apresentação da nova diretora técnica. Foi feito o ponto de 
situação e organização de trabalho para as próximas atividades. 
- 15 maio – atuação do Grupo Vozes do Estoril, que mais uma vez animou a tarde dos residentes.  

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: 

118 Atendimentos 
21 Atendimentos de 1ª vez 
Candidatura ao financiamento do FAMI para 2018-2020 passou na 1ª fase de aprovação 

 
Eixo 1 – Atendimento e acolhimento 

- No mês de Maio o CLAII de Cascais realizou um total de 118 atendimentos. O número de primeiros atendimentos 
efetuados durante este período foi de 21. 
- Salientam-se, ao nível do atendimento:  
Acompanhamento de 4 pessoas ao SEF 
- Situações resolvidas: 

Educação (Inscrição curso PPT 2);  
Renovação AR -1;  



 

    

Levantamento nos CTT com AR caducada - 1;  
Inscrição de menor sem AR na escola -1;  
Inscrição de menor indocumentada no centro de saúde -1;  
Concessão AR - 1 (a senhora ucraniana referida no relatório anterior conseguiu por ela mesma reunir o 
dinheiro da taxa do TR - 278,50€ - e encontra-se a refazer a vida; é um caso de sucesso da pessoa, em que o 
Claii e os parceiros que a têm acompanhado contribuíram principalmente com apoio psicossocial). 

- Existem várias situações a instruir processo para SEF, situações sociais ou de ex-reclusos. Justifica-se maior tempo 
de atendimento para escutar as pessoas dignamente e apoio jurídico. 
 
 Eixo 2 – Parcerias e trabalho em rede 
- Reunião de parceiros do grupo RIT (rede intervenção da Torre) onde esteve presente a colega que atende no 
gabinete do Bairro da Torre. 

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: 
- Preparação de formação a técnicos na área de empreendedorismo inclusivo, a decorrer a 7 de junho; 
- Divulgação e apoio na organização e realização do Festival da Primavera, promovido pela CMC e o Centro Cultural 
Moldavo; 
- Reunião com empresa de eventos para realização de atividade com imigrantes no âmbito da responsabilidade 
social, em setembro; 
 

Outras Atividades 
- Participação no Seminário GOS – Governação e financiamento do setor da economia social; 
- Participação no Seminário “MIGRANT INTEGRATION: WHAT ROAD TO FOLLOW IN LEGISLATION AND MENTAL 
HEALTH?” na  Faculdade Ciências Humanas e Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica. 

Projecto Amigo 

                             Em destaque: 

Apoio à Junta de Freguesia do parque das Nações com a aquisição de t-shirts e águas 

 Ao abrigo do protocolo com a Junta de Freguesia do Parque das Nações foi solicitado o apoio da Cáritas de 
Lisboa para a aquisição de t-shirts e de águas para as férias seniores. 

 A Câmara Municipal de Sintra, também ao abrigo do protocolo estabelecido, solicitou o pagamento de despesas 
médicas, de algumas situações sociais que acompanham. 

Novos Projetos 

                             Em destaque: 

2ª Sessão da formação de Orientadores Famílias comVida 
4 novos formandos, num total de 11 que estão a frequentar a formação 
Paróquia de Alcobaça aceitou receber as comemorações da semana Cáritas de 2018 
Apoio à reabilitação de uma habitação que servirá para o acolhimento de uma família refugiada 

 
Jardim Infantil Cáritas 
Foi aprovado pela EPAL o projeto de águas.    
 
Dia Internacional da Caridade - Empresas mecenas 
Desafiadas a preencherem e confirmarem as obrigações mais específicas de cada empresa, apenas a Olegário 
Fernandes, a Ana Aeroportos e a Ska Brand Development responderam. Estas últimas duas confirmaram que vão 
continuar a colaborar nos moldes atuais, mas sem a formalidade de um protocolo. A Olegário passou a sua 
colaboração de 5.000€ para 10.000€ ano, em impressões ou dinheiro; 
Foi elaborada uma primeira proposta de programa para o dia 5 de Setembro; 
 



 

    

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

A segunda sessão da formação decorreu no dia 27 de Maio, tendo estado presentes 11 formandos (mais 4 do que na 
sessão anterior).  

 

Acolhimento a Refugiados 

Foi decidido o apoio à obra de adaptação de uma casa da paróquia de Torres Vedras para acolhimento de uma 
família. Este apoio foi entregue à CDL, como donativo, para este fim. Depois da obra terminada será dada nota disso.  
 

Projeto Alimentar a Cova da Moura 

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

Residência Universitária 

A Diretora do Centro Social de Alcântara estará presente na próxima reunião de Direção para dar nota dos avanços 
do processo. 
 

Semana Cáritas 2018 
Conseguimos que a Semana Nacional de 2018 tivesse como “palco” a paróquia de Alcobaça. 
Dia 29 de junho reunimos aqui com o P. Ricardo e Presidente da Caritas Paroquial para pensarmos a sua forma. 

Comunicação 

                             Em destaque: 

Campanha Consignação dos 0,5% do IRS 
Preparação do novo número da newsletter  
Produção e edição de monofolha com atividade CDL do 1º quadrimestre   
Produção do relatório de atividade e contas 2016 

Atividades diversas 
- Produção de uma monofolha sobre o 1º quadrimestre CDL 2017 
- Produção do Relatório de Atividade de 2016 
- Preparação da chegada dos estudantes voluntários franceses 
- Participação no grupo de trabalho do novo site (reunião em Coimbra) 
- Acompanhamento dos trabalhos de colocação do chão no parque da Creche 
- Foi conseguido um donativo de toalhas de mesa para o lar 
- Em preparação um programa de barbecue CDL e de encontro com os voluntários do peditório;  
- Participação no Market Place organizado pela CM Lisboa, oportunidade para falar com algumas empresas 
interessadas em desenvolver a sua vertente de responsabilidade social. Foram estabelecidos alguns contactos que 
vão ser analisados no mês de Junho. 
 
Newsletter 
Em preparação o novo número da newsletter.  
Facebook  
Com atualizações e novos conteúdos diários, alguns também divulgados no site;  
Site 
Para além de feeds normais, escrevemos uma nota sobre a vinda do Papa a Fátima e divulgámos os números 
relativos ao 1º quadrimestre do ano 2017; 
Consignação dos 0,5% do IRS 
Ficou encerrada a campanha da consignação, com repetidas chamadas de atenção no facebook e site; 
Relatório de atividade e contas 2016 
Durante o mês de Maio procedemos a um número elevado de correções e procurámos dar relevo ao que nos 
pareceu ser importante destacar; 



 

    

Outras Atividades 

                             Em destaque: 

Encontro das Cáritas Paroquiais – 19 participantes 
Encontro de Formadores + Próximo – 5 participantes 

Encontro das Cáritas Paroquiais – Foi realizado um novo encontro das Cáritas Paroquiais, no dia 20 de Maio, em Vila 
Franca de Xira. Estiveram presentes 19 pessoas, representantes de 5 Cáritas Paroquiais. Nos trabalhos da manhã fez-
se uma breve apresentação da Constituição Sinodal e analisaram-se os desafios apontados pelo Sínodo no Capítulo 
III – Dimensão Real: Serviço e Cuidado do Próximo. Em seguida os participantes dividiram-se em grupos de trabalho 
e refletiram sobre o modo como esses desafios interpelam cada Cáritas Paroquial e que compromissos pretendem 
assumir. Da partilha que se seguiu duas áreas surgiram como prioritárias: acolhimento (a todos e em qualquer 
circunstância) e formação (necessária para esse acolhimento e formação/educação às famílias). Neste encontro 
estiveram presentes duas representantes da recém criada Cáritas paroquial de Montelavar.   
Encontro dos Formadores do projeto + Próximo – Na parte da tarde do dia 20 de Maio, aproveitando o local onde 
decorreu o encontro das Cáritas Paroquiais, realizou-se uma formação com novos formadores do Projeto + Próximo, 
que irão colaborar com a CDL a partir de Setembro de 2017. Estiveram presentes 5 participantes. 
Reunião Geral de Equipa Técnica – Decorreu mais uma reunião geral. Neste mês de Maio optou-se por recitar o 
terço em equipa, tendo sido escolhido como local o parque Eduardo VII. Seguiu-se um momento de partilha de 
informações e depois o visionamento do filme “Francisco o Papa do Povo”. 
Parceria com a Associação Meninos do Mundo – Está pronto a ser assinado o 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 – está pronto a ser assinado o 
protocolo de apoio a cada uma destas entidades. 
Participação na reunião do Conselho Consultivo do Departamento da Pastoral Socio Caritativa do Patriarcado – a 
CDL marcou presença nesta reunião tendo apresentado a sua ação no último ano, dando particular destaque aos 
módulos formativos do Projeto + Próximo, ao Encontro das Cáritas Paroquiais e às atividades desenvolvidas no 
âmbito da semana Cáritas na Paróquia de Carnaxide. 
Contributo para o Plano Pastoral 2017/2018 – A CDL enviou a planificação das suas atividades como contributo para 
a elaboração do Plano Diocesano. 
Visita à Escola de Talentos, do Apoio à Vida – Esta escola pretende dar competências sociais e profissionais (na área 
das tarefas domésticas) a jovens mães com baixa escolaridade e dificuldade de inserção no mercado de trabalho. A 
escola funciona somente com voluntários e é uma iniciativa muito interessante para se tentar replicar. 
 

12 de Junho de 2017 
 
 


