
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

JUNHO DE 2018 

Gabinete de Ação Social 

                              Em destaque: 

102 Atendimentos 
63 Pessoas abrangidas 
20 Pedidos de apoio no âmbito do Projeto Igreja Solidária aprovados, referenciados por 12 paróquias/GPAS 
Formação sobre Ação Social na Paróquia, DSI e Voluntariado de Proximidade a um grupo de novos voluntários da 
empresa Klépierre, com 15 formandos 
Seminário Cidadania no Envelhecimento 
Conselho de Formação do Patriarcado de Lisboa 

Tendo o trabalho do Gabinete de Ação Social como objetivo combater as situações de pobreza e exclusão social, 
através de uma estratégia conjunta de intervenção local, integrando instituições e grupos informais, ajudando a 
realizar a missão da Pastoral Social da Igreja na Diocese de Lisboa, no mês de Maio continuou-se a desenvolver as 
seguintes ações, de acordo com os eixos de intervenção já definidos: 
 

Acolher, encaminhar e apoiar famílias em situação de maior vulnerabilidade social através do 
atendimento social 
No mês de Junho de 2018 recorreram ao GAS 27 famílias, num total de 102 atendimentos sociais realizados e de 63 
pessoas abrangidas pela intervenção do GAS. 

Atendimento Social GAS – Junho 2018 

N.º de atendimentos realizados 102 

N.º de famílias atendidas   27 

N.º de famílias atendidas pela 1ª vez 10 

Total de pessoas abrangidas 63 

 
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 Junho de 2018, foram aprovados 20 pedidos de apoio provenientes de 12 Paróquias, CSP e GPAS diferentes da 
nossa Diocese, em apoios para pagamento de rendas de casa, serviços de abastecimento básico e próteses dentárias 
e oculares. 
 

Outras atividades 
- 07/06/2018 – Formação sobre Ação Social na Paróquia, DSI e Voluntariado de Proximidade a um grupo de novos 
voluntários da empresa Klépierre, no âmbito da responsabilidade social da empresa, para preparação da sua 
colaboração com a Paróquia de Carnaxide. Estiveram também presentes o Pároco de Carnaxide e alguns voluntários 
dos Grupos de Ação Social da Paróquia, num total de 15 formandos. 
- 20/06/2018 – Participação no Seminário sobre Cidadania no Envelhecimento, promovido pelo Tribunal da Relação 
de Lisboa, onde participou como orador convidado o Presidente da CDL. 
- 20/06/2018 – Participação na abertura e apresentação da semana de Ação Conjunta Mundial “Partilha a Viagem”, 
promovida pela Cáritas Portuguesa. 
- 23/06/2018 – Participação na Gestesfest, iniciativa promovida pela CDL no âmbito da semana de Ação Conjunta 
Mundial “Partilha a Viagem”. 



 

    

- 26/06/2018 – Participação na reunião com o CLAIM da CDL e com a instituição Ser+, sobre o Projeto Via Saúde, que 
nasce de uma parceria entre a Câmara Municipal de Cascais, a Ser+ e o CLAIM da CDL, para possível apoio da CDL. 
- 29/06/2018 – Participação na reunião do Conselho da Formação do Patriarcado de Lisboa no Seminário dos Olivais, 
em representação da CDL, pelo seu projeto de formação +Próximo para voluntários e colaboradores de Centros 
Sociais Paroquiais que nas Paróquias da Diocese realizam o trabalho da Pastoral Social. 
 

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 

                              Em destaque: 

36 Atendimentos 
117 Pessoas abrangidas 

 

Creche 

                                      Em destaque: 

Celebração do Dia da Criança 
Arraial das Famílias – Festa de fim de ano lectivo 
Festejo dos Santos Populares 

- Durante a semana de 18 a 22 de Junho, foram realizadas as Reuniões de Pais de cada uma das três salas que 
constituem a Creche Caritas 
- Nos dias 7, 28 e 29 Maio - Reunião da Equipa Educativa sobre a organização da festa de Final de Ano 
- Dia 25 terminou o estágio de uma aluna do IEDP com a duração de 300 horas 
- Após a seriação das crianças inscritas para o próximo ano lectivo, foi efectuada a comunicação de admissibilidade 
ou não admissibilidade às famílias das crianças e elaborado o apuramento das mensalidades e estruturação dos 
processos. 
- Dia 30 - Festa de Final de Ano – Arraial da Família 

 
Atividades de sala 

- No dia 1 de Junho celebramos o Dia da Criança. O pai de uma menina da Sala de 1 Ano disponibilizou-se para 
realizar uma Sessão de Magia.  
No parque, alterámos o espaço para a realização da actividade orientada e juntámos a sala de 1 ano e 2 anos, união 
sempre propícia a novas conquistas e associações na individualidade de cada um. 
Conseguimos entre as crianças um ambiente de harmonia e partilha de emoções e aprendizagens que permitiu a 
cada uma desfrutar de um dia diferente em contexto escolar. 
- No dia 06 realizámos a visita anual à Padaria de Carnide. 
- A celebração dos Santos Populares foi realizada no decorrer deste mês. Partilhámos com as crianças, canções 
populares e pregões característicos da época. 
Em casa, as famílias celebraram com as crianças os Santos Populares através da construção de materiais que 
posteriormente foram expostos na Festa de Final de Ano – Arraial das Famílias. Cada uma das três salas entregou às 
famílias o molde de Sardinha e Manjericos, cada família decorou o molde conforme a sua criatividade. 
- Durante este mês, sem dia específico celebramos o Verão, todas as actividades realizadas nas diferentes áreas 
abordavam conteúdos sobre o tema em questão.  
- Na área de expressão motora fizemos movimentos relacionados com a natação, os mergulhos, a respiração pelo 
nariz, entre outros. 
- Na área de expressão dramática, foi apresentada uma peça alusiva à praia e ao vestuário utilizado nesta estação do 
ano. 
- Na área de expressão plástica, realizamos pinturas com as cores predominantes encontradas no espaço exterior. A 
observação do espaço exterior foi realizada através de passeios onde explorávamos as alterações da natureza. 
- Continuação da actividade de Expressão Musical, orientada por uma professora que decorre de forma muito 
positiva. 
 



 

    

- No dia 30 de Junho realizou-se a nossa Festa de Final de Ano – Arraial da Família, no parque da Creche, com 
diferentes “bancas” que os convidados podiam percorrer. Foi uma festa preparada e organizada para as famílias das 
crianças e dos funcionários da creche. 
A festa é realizada durante o fim -de - semana para uma maior participação familiar, e para proporcionar momentos 
entre as famílias e as crianças num espaço que estas já conhecem mas num ambiente diferente, realizado para os 
acolher e transmitir o afecto, o agradecimento e carinho que nutrimos por todas elas. 
A Festa de Final de Ano realiza-se em molde Arraial e sentimos que foi um excelente momento de alegria, de boa 
disposição e de partilha entre as famílias e as profissionais que diariamente dão o seu melhor a cada uma das 
crianças que recebem. 
 

Lar da Bafureira 

                                      Em destaque: 

Arrail dos Santos Populares 
Atuação do Grupo de Cavaquinho 
Passeio Cultural a Mafra 

- Os utentes estão cada vez mais dependentes e a necessitar de apoio. O grupo de funcionários encontra-se cansado 
fisicamente e psicologicamente. Todos os meses fica algum funcionário de baixa o que torna as coisas mais pesadas 
internamente.  
- Foi finalmente encontrada uma substituta para a Encarregada Geral, que se reformou. Será uma das auxiliares de 
acção direta, que demonstrou perfil para esta função, que assumirá este cargo a partir do mês de Julho. 
- No dia 28 de Junho 2018 realizou-se, como habitual, a reunião de equipa de auxiliares de ação direta. 
- Foi feita uma entrevista com uma candidata a estágio na área de animação sociocultural. Aguardamos o certificado 
de habilitações para que a primeira fase do processo fique finalizada. 
 

Atividades 
12 de Junho 2018 – Atuação do Grupo Musical Vozes do Estoril 
16 de Junho 2018 – Arraial do Lar da Bafureira  
20 de Junho de 2018 – Atuação do Grupo dos Cavaquinhos, constituído por 20 pessoas que vieram tocar 
cavaquinhos para os nossos utentes. Oferecemos um pequeno lanche e convivemos.  
26 de Junho 2018 – Passeio a Mafra (descrição já enviada para todos) 
 

Cantina Social 

                                      Em destaque: 

2 pessoas a receber apoio alimentar 

O programa vai terminar a 13 de Julho e está a procurar-se alternativas para os dois beneficiários atuais do 
programa. 
 

CLAIM Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes 

                            Em destaque: 

63 Atendimentos 
23 Atendimentos de 1ª vez 
Aumento do número de pedidos do Registo Nacional de Menores 
Reunião com a Ser+ e a CDL no âmbito do Projeto Via Saúde 

Eixo 1 – Atendimento e acolhimento 
No mês de Junho o CLAIM de Cascais realizou um total de 63 atendimentos nos gabinetes do Br. Cruz Vermelha e Br. 
Torre (de referir que para o mesmo período e locais ocorrem 71 atendimentos em 2016 e 46 em 2017). O número de 
primeiros atendimentos efetuados durante este período foi de 23, um número bastante elevado. Sente-se, 
principalmente no Bº da Torre uma elevada procura do serviço por imigrantes que vêm pela primeira vez, 
encaminhados por outros utentes. 



 

    

 
Salientam-se, ao nível do atendimento e acompanhamento a serviços:  
- O encaminhamento para o CLAIM de bastantes utentes do Centro de Saúde de Cascais para se fazer a inscrição no 
Registo Nacional de Menores (RNM). Este mês foram feitos 7 pedidos de inscrição.  
RNM – Trata-se de efetuar um registo de menores estrangeiros que se encontrem em situação irregular no território 
nacional. Este registo é realizado junto do ACM e visa proteger o menor, assegurando o seu acesso aos cuidados de 
saúde e à educação pré-escolar e escolar.  
O processo de RNM, que cresceu em volume nos últimos meses, tem sido moroso e tem ocupado bastante tempo de 
backoffice, em especial este mês, em que o CNAIM (GASI) pediu para enviar mais documentos, nomeadamente uma 
declaração de consentimento assinada pelo encarregado de educação. O GASI encontra-se num processo de 
definição de documentos que terão de ser enviados para proceder à inscrição no RNM. 
 
FAMI – PROJ.177 
- Este projeto financia o gabinete CLAIM. Mantém-se os atendimentos e continua a gestão corrente do projeto. Está 
em preparação o 1º pedido de reembolso, que ocorrerá no mês de Agosto. 
- Está em curso o desenho e implementação de apoio jurídico ao CLAIM, no âmbito deste financiamento. 
 

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, entre outros: 
- Acompanhamento da Medida 43 – Via Saúde, apresentação do serviço e proposta à CDL de envolvimento como 
parceira. 
- Preparação da documentação e submissão da resposta ao ACM sobre avaliação negativa dos pedidos de reembolso 
02/03/04/05, em sede de audiência prévia. O parecer emitido foi aceite e o reembolso será processado. 

 
Eixo 4 – Interculturalidade e Advocacy 

Ao nível da área de advocacy e sensibilização, salienta-se a continuação da implementação do projeto (im)PAR. 
Projeto (im)PAR 
- Continuação da implementação do projeto na área da violência contra as mulheres, incluindo as práticas nefastas 
(Mutilação Genital Feminina e casamento forçado). O CLAIM intervém ao nível do apoio à conceção das sessões e 
gestão financeira. 
Outros 
- A pedido da Cáritas Portuguesa através do CLAIM uma auxiliar no Lar, de nacionalidade brasileira, deu uma mini-
entrevista e “partilhou a sua viagem” num programa da rádio ecclesia. 
 
GESTÃO DE RECURSOS 
- Formação Planeamento Estratégico nos dias 6 e7 de Junho, organizada pela Entreajuda, onde participou uma 

colega; 

- Reunião de parceiros da Torre (RIT) no dia 18 de Junho, organizado pela CMC/DIIS, onde participou uma colega; 

- GentesFest – Partilha a Viagem no dia 23 de Junho, organizado pela CDL, onde participou uma colega; 

- Reunião de colaboradores (equipa técnica) dia 25 de Junho, organizado pela CDL/coordenação, onde participou 
uma colega; 
 

Projecto Amigo 

- A junta de freguesia do Parque das Nações, ao abrigo do Protocolo estabelecido, solicitou águas para a sua colónia 
de férias sénior.  
 

Comunicação 



 

    

                             Em destaque: 

Relatório anual de atividades em produção 
Reunião do grupo nacional da Cáritas sobre o novo site 
Acompanhamento dos estudantes da Rochelle Business School, 3 estudantes franceses a realizar voluntariado na CDL 
Organização e produção da newsletter13  
Organização e realização do GENTESfest 
Preparação da chegada e do programa de voluntariado, que irá ocupar os jovens da Cáritas de Alsácia em Alcobaça  

 
Facebook  
Contínua introdução de informação CDL e de outras entidades relevantes à ação social realizada na diocese e fora 
dela 
Site  
Com novos conteúdos, atualizações e melhoramentos 
 
Relatório de atividades 2017 
Era compromisso do designer e da gráfica terem o relatório pronto em meados de Junho. Os atrasos de ambos e das 
dificuldades em obter a apreciação e eventual correção de alguns textos e imagens, lançaram o relatório para Julho. 
Ainda vai precisar da validação da Direção e só depois poderá ser impresso. Por conseguinte, o relatório de 2017 só 
deve ficar pronto em Agosto. 
 
Newsletter13 
Ficou pronta para sair no final de junho, contudo por circunstâncias imprevisíveis só poderá sair na primeira 
quinzena de Julho. 
 
Voluntariado 
Estudantes da Rochelle Business School estiveram todo o mês de Junho no apoio ao trabalho na Creche Caritas.  
Contacto constante com a Cáritas de Alcobaça, na preparação da chegada dos jovens franceses da Cáritas de Alsácia. 
Resolvida a questão do alojamento, alimentação e transporte, a preparação focou-se fundamentalmente na ação de 
voluntariado e na ocupação dos momentos livres. 
 
Outros 
- Algumas reuniões no exterior sobre a possibilidade da comemoração do dia Internacional pela Erradicação da 
Pobreza; 
- Participação na ação da Cáritas Portuguesa para o Dia Mundial do Refugiado; 
 

Novos Projetos 

Semana Cáritas 2019 
Sem resposta da paróquia de Cascais, contactámos a paróquia de Camarate. Aguardamos pela marcação de uma 
reunião com o pároco. 
 

GENTESfest 
A procura de confirmações feitas por telefone deu seguimento aos convites inicialmente feitos por email. O tempo 
gasto nesta operação foi enorme e não resultou, infelizmente, numa participação razoável de pessoas. De qualquer 
maneira, valeram os apoios angariados e a presença de quem fez muita questão em estar. No final, as horas 
passadas juntos, parecem ter valido a pena e entusiasmado novas possíveis edições. 
Estiveram presentes representantes da Associação ALEM, da Obra do Ardina, as Irmãs da Paróquia de Camarate. 
Houve jogos e partilha de viagens. No fim um almoço partilhado, música e boa disposição. 
 

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



 

    

- Está em aprovação junto do Conselho Científico do Instituto de Ciências da Família a proposta de plano curricular 
do Curso de orientares Famílias comVida. Pretende-se que o curso se inicie em Outubro e termine em Junho de 2019 
e quem vier referenciado por uma paróquia terá depois dois módulos complementares para que possam integrar o 
projeto Famílias comVida. 
 - Foi realizado um encontro com alguns párocos cujas Paróquias vão integrar o Famílias comVida para se proceder à 
assinatura dos Protocolos com as Paróquias. Foi no dia 14 de Junho, no Seminário dos Olivais. Estiveram presentes 
párocos de 3 paróquias. 
- O processo de instalação dos Orientadores continua e o da construção da rede de parceiros também. Para isso foi 
organizado um almoço com representantes da Associação dos Psicólogos Católicos e dos Mediadores Familiares para 
apresentação do Projeto e perspectivar um trabalho conjunto. Foi também convidado o representante dos Juristas 
Católicos que não pode comparecer mas que irá ser contactado posteriormente. 
 

Coordenação Geral 

Reunião Geral de Equipa Técnica – Na reunião de Junho fez-se uma reflexão sobre o BSC definido e sobre a 
necessidade de realizar pequenos reajustes aos indicadores definidos. Devido ao período de férias a próxima reunião 
será em Setembro.  
Regulamento Geral de Proteção de Dados – Foi solicitado aos fornecedores declaração de responsabilidade pelo 
cumprimento do RGPD. Realizou-se uma reunião entre os consultores que estão a apoiar este processo e o 
advogado que presta apoio jurídico à Cáritas para esclarecimento de dúvidas e definição de procedimentos.   
Reunião do Grupo de Trabalho da Plataforma Supraconcelhia da Região de Lisboa – A Cáritas D. Lisboa faz parte do 
grupo operacional de apoio ao funcionamento desta plataforma que reúne representantes das redes sociais dos 
concelhos da área metropolitana de Lisboa. Está a ser definido um plano de ação onde se inclui a intenção da criação 
de um instrumento comum para proceder ao diagnóstico social de cada território. 
Formação sobre Planeamento Estratégico – Promovida pela Entrajuda esta formação foi repartida em 4 dias, tendo-
se realizado em Junho os dois últimos dias de formação, onde participou a coordenadora geral e uma colega do 
CLAIM. 
Auditoria Interna à Cozinha do Lar – Foi promovida e orientada pela empresa de consultoria na área da qualidade 
esta auditoria de modo a monitorizar a resolução das não conformidades identificadas na auditoria externa. 
Partilha a Viagem e GentesFest – A coordenadora geral mais dois colaboradores e cinco elementos da Direção 
estiveram presentes na iniciativa da Cáritas Portuguesa que assinalou ou dia mundial do refugiado, integrado na 
Campanha internacional Partilha a Viagem. A coordenadora participou também no GentesFest. 
Reunião da Cúria Diocesana – decorreu no dia 21 de Junho a última reunião da Cúria deste ano pastoral. Cada 
grupo/departamento apresentou o trabalho desenvolvido e o que planeia fazer para o próximo ano pastoral. A CDL 
esteve representada pela Vice-presidente e pela coordenadora geral. 
Reunião do Conselho Consultivo do Departamento Socio Caritativo do Patriarcado de Lisboa – no dia 21 de Junho 
realizou-se mais um conselho consultivo que reúne representantes das várias instituições grupos que operam no 
setor caritativo do patriarcado. Em representação da CDL esteve o Presidente e a Coordenadora Geral. 
Auditoria Interna ao Exercício de 2017 – iniciou-se a auditoria às contas de 2017. A coordenadora geral e a 
responsável pela área de recursos humanos e contabilidade têm prestado apoio ao trabalho dos auditores, que 
deverá estar concluído em Julho. 
Conselho de Formação do Patriarcado de Lisboa – realizou-se no dia 29 de Junho a reunião deste órgão do 
Patriarcado que pretende juntar todos os organismos que desenvolvem ações formativas na Diocese. A CDL esteve 
representada pela Coordenadora Geral e por uma das colegas do Gabinete de Ação Social. 
Preparação da Campanha de Recolha de Material Escolar – Iniciou-se o contacto com os Grupos Paroquiais de Ação 
Social, Centros Sociais Paroquiais e Cáritas Paroquiais que queiram participar nesta campanha, que irá decorrer nos 
dias 1 e 2 de Setembro. A campanha funciona num modelo idêntico à campanha do banco alimentar, apenas nos 
supermercados do grupo sonae, mas recolhe material escolar que reverte para o grupo ou centro paroquial que 
tenha realizado a campanha nesse supermercado. Existem 54 lojas na Diocese de Lisboa e vai-se procurar que na 
maioria delas se consiga realizar a recolha. 
Arraial da Creche – a coordenadora esteve presente no Arraial da Creche. Foi um momento de grande animação e 
de convívio entre toda a comunidade educativa da creche. É sobretudo de louvar o espírito de entrega com que o 



 

    

arraial é preparado por toda a equipa educativa, que despende muitas horas na preparação dos cenários, dos jogos, 
da decoração e dos artigos para venda.  
Seminário Cidadania no Envelhecimento – a Cáritas foi convidada a participar como oradora neste seminário, 
organizado pelo Tribunal da Relação. Foi solicitado o contributo a todas as áreas/valências que lidam com esta 
problemática (Gabinete de Ação Social, Claim e Lar) para que se pudesse partilhar a nossa experiência, a nossa 
intervenção e a nossa visão sobre o envelhecimento. Estiveram presentes o Presidente da CDL como orador e a 
coordenadora geral e uma colega do Gabinete de Ação Social como participantes.    
Doação de Livros da Associação Acreditar – esta Associação doou à CDL 32 livros infantis relacionados com questões 
de saúde. 
Doação de bens do Lidl – foi elaborada a lista de bens doados pelo Lidl à CDL e que por sua vez foram doados a 
diversas Cáritas Paroquiais e Centros Sociais Paroquiais.  
 

                         Datas a Recordar: 
1 e 2 de Setembro: Campanha de Recolha de material escolar 
5 de Setembro: Dia da Caridade 
22 de Setembro: Encontro das Cáritas Paroquiais 
 

 
 

14 de Julho de 2018 


