
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

ABRIL DE 2018 

Gabinete de Ação Social 

                              Em destaque: 

194 Atendimentos 
86 Pessoas abrangidas 
16 Pedidos de apoio no âmbito do Projeto Igreja Solidária aprovados, referenciados por 12 paróquias/GPAS 

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 Abril de 2018 recorreram ao GAS 39 famílias, num total de 194 atendimentos sociais realizados e de 86 

pessoas abrangidas pela intervenção do GAS. 

Atendimento Social GAS – Abril 2018 

N.º de atendimentos realizados 194 

N.º de famílias atendidas   39 

N.º de famílias atendidas pela 1ª vez 17 

Total de pessoas abrangidas 86 

 
Dinamizar o Secretariado do Projeto Igreja Solidária 

Em Abril de 2018, foram aprovados 16 pedidos de apoio provenientes de 12 Paróquias, CSP e GPAS diferentes da 
nossa Diocese, em apoios para rendas de casa, faturas de serviços de abastecimento básico e próteses dentárias e 
oculares. 

 

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 

                              Em destaque: 

36 Atendimentos 
74 Pessoas abrangidas 
2 Atendimentos de 1ª vez 

 

Creche 

                                      Em destaque: 

Comemoração do Dia Internacional do Livro 
Comemoração do Dia Mundial da Saúde 
Estágio curricular na área de auxiliar de ação educativa  

- No dia 5 de Abril duas funcionárias da creche participaram na formação de Apoio ao Luto que aconteceu no Lar da 
Bafureira; 
- A 18 de Abril teve início o estágio curricular de duas alunas do IEDP - Instituto de Educação e Desenvolvimento 
Profissional, escola profissional que confere equivalência ao 12º ano. O estágio terá a duração de 300 horas, as 
alunas permanecerão na creche até meio do mês de Junho; 
- A 20 de Abril a Creche teve Inspeção do serviço municipal de proteção civil, para avaliação da implementação das 
medidas de auto proteção;  
- A 27 de Abril a voluntária da Cáritas Italiana Viviana terminou o seu apoio na nossa casa e voltou para Itália. 



 

    

 
Atividades de sala 

- No dia 7 Abril comemorámos o Dia Mundial da Saúde, realizando uma aula de Expressão Motora. As crianças 
identificaram as partes do corpo humano através de jogos lúdicos e posteriormente exploraram os batimentos 
cardíacos através de um estetoscópio; 
- No dia 23 de Abril comemorámos o Dia Internacional do Livro, recebendo na Creche Caritas um contador de 
histórias, da Boutique da Cultura, associação cultural de Carnide. Integrado no Projecto “Livraria Itinerante” as 
crianças ouviram a história “Come a sopa Marta”. Para dar continuidade a esta atividade, as crianças da sala dos 2 
anos deslocaram-se ao café situado ao lado da Creche e compraram legumes para confecionarem a sua própria 
sopa, que comeram na hora de almoço. 
 

Lar da Bafureira 

                                      Em destaque: 

Visita dos residentes ao Palácio da Ajuda 
Lanche de Páscoa com a participação de 11 famílias  

- No mês de Abril ocorreram 3 vagas, e consequentemente a entrada de 3 novas residentes, 2 referenciadas pela 
Segurança Social e 1 das inscrições em lista de espera.  
- No dia 12 de Abril, como habitualmente, realizou-se a reunião mensal de equipa do Lar. 
- No dia 17 de Abril realizou-se no Lar a reunião geral de equipa técnica da Cáritas, com os colegas dos restantes 
serviços da CDL a visitarem as instalações e apreciarem as melhorias entretanto realizadas, ao nível da pintura e 
decoração interior. 
- No dia 19 de Abril a voluntária Viviane, da Cáritas de Raguza, que tem estado a colaborar connosco, veio filmar o 
dia-a-dia da casa para elaborar um vídeo sobre o Lar. 
- A empresa Growithu veio visitar o Lar. Esta empresa faz a ligação entre instituições e empresas que querem 
colaborar, no âmbito da sua responsabilidade social. Está previsto durante o mês de Maio, recebermos uma equipa 
de 60 voluntários que irão fazer uma ação no Lar (pintar paredes, restaurar mobiliário, arranjar o jardim,…). 
 
Atividades: 
# Grupo de encontro – esta atividade com residentes acontece às 6as feiras de manhã, dinamizado pela psicóloga do 
Lar e por um estudante de mestrado de Psicologia, a realizar o seu estágio curricular na Instituição. Pretende-se que 
este seja um espaço de partilha e de suporte, que possibilite a livre expressão das várias dimensões que compõem a 
vivência de cada pessoa, e que por sua vez, promova o estabelecimento de relações entre os membros do grupo e o 
desenvolvimento pessoal de cada um. 
# Lanche da Páscoa – realizou-se no dia 3 e participaram 11 familiares neste lanche convívio. 
# Vozes do Estoril – este grupo esteve no Lar no dia 13, para mais uma tarde de música. 
# Visita ao Palácio da Ajuda – no dia 20 de Abril um grupo de 14 participantes, entre residentes, voluntários e 
funcionários, fizeram um passeio a Belém, para uma visita guiada ao Palácio da Ajuda. Os participantes apreciaram 
muitíssimo este passeio.  
 

Cantina Social 

                                      Em destaque: 

3 pessoas a receber apoio alimentar 
90 refeições servidas durante o mês  
Assinatura da Adenda ao Protocolo com a Segurança Social de comparticipação das refeições no 1º trimestre de 2018 

 

CLAIM Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes 

                            Em destaque: 

99 Atendimentos 
22 Atendimentos de 1ª vez 



 

    

2 Sessões do Claim em Movimento 
Participação no Workshop “On Trafficking and Trauma: Care for the Victims and Preventive Care for the Carers” - 
Freising -  Alemanha 

Eixo 1 – Atendimento e acolhimento 
No mês de Abril o CLAIM de Cascais realizou um total de 99 atendimentos. O número de primeiros atendimentos 
efetuados durante este período foi de 22 (de referir que para o mesmo período ocorrem 93 atendimentos em 2016 
e 90 em 2017); 
Salientam-se, ao nível do atendimento e acompanhamento a serviços:  
- Regista-se um aumento da procura de apoio e pedidos de marcação para o CLAIM por parte dos cidadãos que 
pretendem fazer manifestações de interesse ou que já fizeram e procuram informações sobre este processo 
(regularização da situação pela via do trabalho). 
 
CLAII EM MOVIMENTO 
- Foram realizadas duas sessões do CLAIM em Movimento (com CPCJ de Cascais e Centro Comunitário de 
Carcavelos). Está agendada mais uma no início de maio. Na totalidade, os técnicos apresentaram cerca de 12 casos. 
Vários casos já eram conhecidos ou acompanhados por nós. Considera-se esta articulação estreita entre entidades 
muito positiva, já que permite a possibilidade de se desbloquearem situações (fundamentalmente do âmbito da 
regularização) que dificultam outros apoios que os técnicos de outras instituições procuram dar. 
 
FAMI – PROJ.177 
- Preparação e realização dos primeiros contactos para a dinamização da bolsa de facilitadores comunitários.  

Enquadramento da ação:  
A criação e dinamização desta bolsa irá permitir aos gabinetes do CLAIM já existentes aprofundarem ligações na 
comunidade através de uma intervenção territorializada e irem ao encontro das comunidades imigrantes. Pretende 
alargar-se o n.º de NPT (nacionais de países terceiros) acompanhados, personalizando ainda mais o apoio que se 
presta e promovendo a adequabilidade do serviço às necessidades da comunidade.  
Este acompanhamento irá concretizar-se pela via da criação e dinamização desta bolsa, que formará dinamizadores 
aptos para facilitar a comunicação, realizar o acompanhamento na resolução de problemas quotidianos, descodificar 
a rede de recursos e condições ao seu acesso. 
 

Eixo 2 – Parcerias e trabalho em rede 
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, entre outros: 
- Articulação com a divisão de comunicação e marca para desenvolvimento da imagem de várias ações do PMIIC 
- Reunião com AFAIJE para continuação do apoio à programação cultural 
- Preparação de ação junto de empresas sobre migração e emprego (preparação de folheto sobre lei da imigração e 
trabalho; direitos e deveres) 
- Preparação da contratação de serviços de mediação intercultural municipal (anterior MISP, mas sem ligação ao 
ACM) 
Plataforma Integração e Multiculturalidade de Cascais 
- Participação na reunião do grupo executivo da plataforma, onde foi discutida a continuidade do PMIIC e a sua 
relevância. Estiveram presentes todos os parceiros (SEF, CMC, CDL, AFAIJE) à exceção do CCMOLDAVO. 

 
Eixo 3 – Capacitação 

Sem desenvolvimentos 
 
Eixo 4 – Interculturalidade e Advocacy 

- Implementação do projeto de combate à mutilação genital feminina. Um projeto da CMC na qual a CDL é parceira e 
gestora do projeto. 
 
GESTÃO DE RECURSOS 



 

    

BD 
- Ficou fechado o registo de dados do ano 2017  
- Elaboração do diagnóstico para implementação das medidas de proteção dos dados 
 
OUTROS 
- Atualização informação do CLAIM no site CDL (link do site da CMC para site CDL/CLAIM) 
- Reunião DLBC Cascais 
- Reunião RIT – rede territorial do Bairro da Torre, organizado pela CMC;  
- Reunião da equipa técnica da CDL, a 17 de Abril; 
- Reunião com o avaliador externo do projeto FAMI082, a 19 de Abril, organizado pela CMC;  
- “Workshop On Trafficking and Trauma: Care for the Victims and Preventive Care for the Carers”; Freising -  
Alemanha, de 30 de Abril a 04 de Maio, organizado pela RENATE (Religious in Europe Networking Against Trafficking 
and Exploitation);  
 

Projecto Amigo 

                              Em destaque: 

Em preparação acordo com a Administração do espaço comercial Dolce Vita Tejo para a colocação de contentores no 
espaço do estacionamento  

 

Comunicação 

                             Em destaque: 

Vídeo promocional da loja, do Lar e da Creche feito pela voluntária da Cáritas de Raguza 
Relatório anual de atividades em produção 
Preparação da vinda de 3 estudantes franceses para serem voluntários na CDL 
Preparação da vinda de um grupo de jovens da Cáritas da Alsácia 

Facebook  
Inserção diária de novos posts sobre os mais variados temas socioculturais. 
Site  
Continuamos a fazer atualizações (adicionando sobretudo novas notícias) e a fazer aprendizagem.  
Dia 7 de Maio reunimos de manhã em Coimbra para avaliarmos o seu lançamento e tratarmos de dificuldades e 
outros trabalhos em agenda (intranet, newsletter…)  
Relatório de atividades 2017 
A edição dos conteúdos está praticamente feita. Aguarda-se orçamento para o trabalho de criação do layout e 
paginação, pedido à SKA.   
 
Outros 
- Participação numa ação de formação sobre o novo regulamento de proteção de dados pessoais, promovido pela 
junta de Freguesia das Avenidas Novas; 
- Organização do processo de acolhimento de três jovens franceses, que virão realizar voluntariado na Cáritas de 
Lisboa, durante três meses, ao abrigo de um protocolo com a escola que frequentam; 
- Participação na avaliação da Semana Nacional Cáritas; 
- Apoio na construção do programa de atividade para os jovens da Cáritas de Alsácia - França, que viram em Julho a 
Portugal e estarão uns dias em Alcobaça; 
- Motivado pelas comemorações da Semana Nacional da Cáritas foram publicadas notícias sobre o evento nos jornais 
Voz da Verdade e Alcoa, com grande destaque; 
- A jovem voluntária da Cáritas de Raguza, Itália, produziu 3 vídeos de apresentação sobre a Loja, Creche e Lar e 
visitou a Cooperativa Projeto Esperança.  

 
 
 



 

    

Novos Projetos 

                             Em destaque: 

Reunião de avaliação da Semana Cáritas em Alcobaça  
Cerimónia de Envio dos Orientadores famílias comVida 

Semana Cáritas 2018 
Realizada a avaliação das atividades com a Cáritas Paroquial de Cós e de Alcobaça.  
Um dos frutos mais visíveis da Semana foi a criação do grupo Juvenil da Cáritas de Alcobaça, que já realizou uma 
ação de recolha de alimentos. É necessário agora dar formação e sobretudo envolver os jovens em ações concretas, 
para não perderem o entusiasmo. Em Julho vão receber a visita do grupo de jovens da Cáritas da Alsacia. 
É igualmente necessário continuar a divulgar a Causa Anual. 
Há igualmente vontade das Cáritas Paroquiais locais ajudarem a dinamizar encontros vicariais de grupos paroquiais 
de ação social e apoiarem a criação de novas Cáritas Paroquiais. 
 

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

Realizou-se no dia 7 de Abril a cerimónia de envio dos orientadores Famílias comVida, em Carnide, no Convento de 
santa Teresa. Estiveram presentes os 12 Orientadores Famílias com Vida, tendo 11 deles feito o seu compromisso. 
Seguiu-se um almoço convívio.      
No dia 27 realizou-se a reunião de equipa de avaliação da formação. Um dos aspetos a ter em atenção será o de 
fomentar um maior envolvimento dos párocos ao longo da formação e de procurar ter momentos de formação 
prática. 
 

Coordenação Geral 

                             Em destaque: 

Conselho Geral da Cáritas Portuguesa 
Reunião de Coordenadores do Plano Estratégico 
Formação sobre Psicologia do Luto 

Reunião Geral de Equipa Técnica – Na reunião de Abril fez-se o levantamento do tipo de dados tratados pela CDL, 
no âmbito do novo RGPD.  
Visita da Empresa Growithu ao Lar e à Creche – realizada a 20 de Abril para conhecimento das diversas instalações e 
das necessidades existentes, para que existindo uma empresa que queira colaborar no âmbito da sua 
responsabilidade social possa existir a respetiva articulação; 
Formação sobre Psicologia do Luto – realizou-se dia 5 de Abril. Foi organizada pelo Lar da Bafureira e aberta a 
colaboradores, voluntários e familiares; 
Formação sobre Planeamento Estratégico – participação na 1º sessão desta formação, promovida pela Entrajuda, 
nos dias 10 e 11 de Abril; 
Participação no Conselho Geral da Cáritas – realizado a 13 e 14 de Abril, em Setúbal; 
Inauguração do apartamento de inserção da Comunidade Vida e Paz – a Cáritas participou na inauguração do 
apartamento de inserção da Comunidade vida e Paz;  
Reunião Coordenadores Plano Estratégico da Cáritas – No dia 19 de Abril em Fátima; 
 
 
 

 
10 de Maio de 2018 


