
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

DEZEMBRO DE 2018 

                              A destacar nestes meses: 

123 pessoas abrangidas através da Loja Solidária É Dado 
72 pessoas abrangidas pelo Atendimento Social do Gabinete de Ação Social 
130 atendimentos realizados pelo Gabinete de Ação Social 
112 atendimentos realizados pelo Claim 
8 Pedidos de apoio no âmbito do Projeto Igreja Solidária aprovados, referenciados por 7 paróquias/GPAS 
Reunião com diversas Cáritas Diocesanas para implementação do SGASPII 
Resposta ao questionário enviado pela Cáritas Portuguesa sobre advocacy 
Celebração do Natal com os pais das crianças da Creche e com famílias dos residentes do Lar da Bafureira 
Voluntariado jovem na Loja Solidária 
Participação no Mercado de Natal da Associação Dona Ajuda 
Jantar de Natal da CDL 
Participação da Campanha Acolher de Coração do Movimento Apostólico de Schoenstatt 
Cabazes de Natal para 30 famílias ao abrigo do protocolo com a JF do Parque das Nações 
Envio da newsletter nº 15 
Permanência da Mala da Partilha na Diocese, vinda de Setúbal 

 

Gabinete de Ação Social 
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 Dezembro 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 dezembro de 2018 recorreram ao GAS 32 famílias, num total de 130 atendimentos sociais realizados e de 
72 pessoas abrangidas pela intervenção do GAS. 

Atendimento Social GAS – dezembro 2018 

N.º de atendimentos realizados 130 

N.º de famílias atendidas   32 

N.º de famílias atendidas pela 1ª vez 10 

N.º de famílias apoiadas 9 

Total de pessoas abrangidas 72 

 
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 dezembro, foram submetidos 8 propostas de apoio no âmbito do Projeto da Igreja Solidária, provenientes de 7 
Paróquias/CSP da Diocese, para pagamento de rendas de casa, óculos e tratamento e prótese dentária. 
 
 



 

    

CLAIM Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes 

Eixo 1 – Atendimento e acolhimento 
No mês de Dezembro o CLAIM de Cascais realizou um total de 112 atendimentos. O número de primeiros 
atendimentos efetuados durante este período foi de 18. 
De referir que estes números apenas se reportam aos gabinetes do Bairro da Torre, da Parede (atendimentos 
pontuais) e Bairro do Zambujal (1 manhã de atendimento).  
Ao nível do atendimento e acompanhamento a serviços, salienta-se:  
-A pedido da CMC/DIIS do Br. Zambujal a equipa do CLAIM esteve no dia 6 de dezembro neste gabinete para dar 
resposta a algumas situações que as técnicas apresentaram. O serviço foi organizado para que nessa manhã as 
pessoas que precisavam de atendimento estivessem presentes.  
- Continua a haver uma grande afluência ao gabinete do Br. Torre, especialmente cidadãos brasileiros. 
 

FAMI – PROJ.177 
- Mantém-se os atendimentos e continua a gestão corrente do projeto. 
 

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: 
- Reunião com diretora do departamento para discussão do plano de ação da equipa de mediadores interculturais. 
 
GESTÃO DE RECURSOS 

Infraestruturas 
As obras no edifício multisserviços da Torre continuam, não se sabe por quanto tempo. Os atendimentos do Br. 
Torre têm sido realizados num espaço provisório cedido pela CMC. 

Comunicação 
Foi elaborado o texto para Voz da Verdade relativo a atividade do CLAIM. 

Outros 
Foi prestado apoio à coordenação na resposta a inquérito da Cáritas PT sobre estratégias de advocacy. 

Formações/Reuniões 

Participação na Semana da Coesão Social, nos dias 5 e 6 de Dezembro, evento organizado pela CMC/Rede Social; 
Participação na reunião RIT (rede local dos parceiros Br. Torre) no dia 10 de Dezembro, numa organização da CMC. 
 

Creche 
- No dia 06 de Dezembro realizou-se um simulacro de incêndio, para testar a capacidade de evacuação por parte da 
equipa. Tudo decorreu de forma tranquila. 
- A equipa da Creche participou no dia 11 na Eucaristia e jantar de Natal com todos os colaboradores e direção da 
CDL. Um momento de muita alegria.  
 

Atividades Pedagógicas  
- Dezembro, o mês da alegria, da luz, do Natal… Durante este mês foram muitos os momentos de alegria, cor e 
magia. Realizámos decoração da árvore de natal da Creche, com a participação das crianças das três salas. 
- Dia 04 realizou-se a Festa de Natal da sala de Berçário - antecipámos a festa, que estava prevista para dia 14, para 
que todas as famílias pudessem estar presentes. 
- Dia 05 -Visita do fotógrafo e realização das fotografias Natalícias de todas as crianças da Creche. 
- No dia 13 de Dezembro as salas de 1 e 2 anos receberam as familias das suas crianças e com elas partilharam um 
momento de grande alegria. Cada uma das salas presenteou as familias com uma pequena apresentação, seguida de 
um lanche convivio partilhado por todos.  



 

    

 

Lar da Bafureira 
Equipa  

- Participação na Semana da Coesão Social de Cascais no painel “longevidade”, no dia 6 de Dezembro, nas 
instalações de Carcavelos da Universidade Nova. 
- Formação de primeiros socorros nos dias 13 e 17 de Dezembro para metade da equipa. Os restantes elementos 
terão formação em Janeiro. 
- No dia 20 de Dezembro realizou-se a reunião mensal de equipa interna.  
 

Atividades 
- No dia 7 de Dezembro levámos 5 residentes ao Santuário de Schoenstatt.  
- No dia 11 de Dezembro participámos no Jantar de Natal da CDL. Foram 15 funcionários do Lar. 
- No dia 15 de Dezembro tivemos o nosso almoço de Natal com familiares. Participaram 32 familiares. Tivemos ainda 
a participação de um coro, o “Coro Nosso”, que cantou músicas de Natal. Foi entregue a cada familiar uma pequena 
lembrança: um presépio de madeira e um cartão dizendo “ a estrela principal de Natal é Jesus. Ele é a luz do 
mundo”. 
- No dia 21 de Dezembro tivemos o nosso almoço de Natal de Equipa onde participaram 27 funcionários. Trocámos 
presentes e passou-se mais uma vez o filme de agradecimento à equipa (o mesmo que foi passado no dia do jantar 
da CDL).  
 

Outros assuntos 
- Integrado na Semana da Coesão Social a Câmara Municipal de Cascais desafiou as instituições do concelho a 
abrirem as suas portas ao público em geral. No dia 7 de Dezembro abrimos as portas para receber as pessoas que 
quisessem conhecer o Lar.  
 

Cantina Social 
Mantém-se o apoio a um beneficiário.  
 

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 
- Em Dezembro realizaram-se 39 atendimentos, sendo 5 de 1ª vez;  
- Foram abrangidas 123 pessoas; 
- No dia 6 de Dezembro estiveram na Loja um grupo de jovens universitários, numa ação de voluntariado. 
 

Projecto Amigo 
- Foram entregues na Junta de Freguesia do Parque das Nações os cabazes de Natal para 30 famílias, solicitados ao 
abrigo do protocolo assinado; 
- Foi pago à Câmara de Sintra os valores de consultas de terapia da fala para crianças por eles sinalizadas, ao abrigo 
do protocolo assinado. 
 

Comunicação 
Facebook  
Mantém-se a atualização periódica das ações desenvolvidas e outra informação e iniciativas do interesse dos nossos 
amigos, seguidores.  
 
Site 
A estrutura-base da Intranet ficou pronta. É necessário agora introduzir conteúdos para que todas as valências e 
serviços CDL a possam utilizar. A migração do site teve algumas dificuldades, mas depois conseguiu-se que nenhum 
conteúdo se tivesse perdido. 



 

    

 
Newsletter 15 
Ficou concluída e foi divulgada ainda antes do Natal a nossa última Newsletter de 2018.  
 
Destaques 
Deu-se relevo ao dia Internacional do Voluntariado, dos Migrantes, e os 70 anos da Declaração da Carta Universal de 
Direito Fundamentais;  
 
Voz da Verdade 
Com o contributo de valências e serviços, construiu-se o artigo para a Voz da Verdade. Toda a página 11 da 3ª edição 
de Dezembro foi dedicada ao trabalho CDL em 2018. 
 
Outros contributos: 
- Dinamização do jantar de Natal da CDL; 
- Envio do cartão de boas festas da CDL a amigos, benfeitores e mecenas; 
 

Projetos, Campanhas e Outras Iniciativas 
Feira de Natal do Mercado do Rato  
Numa colaboração com a Associação Boa Vizinhança - Dona Ajuda a CDL foi convidada a participar na Feira de Natal 
do Mercado do Rato. Durante 4 dias estiveram expostos trabalhos elaborados pelos residentes do lar e pelas 
crianças da creche, para além das velas da campanha 10 Milhões de Estrelas. Apesar das vendas não terem sido 
substanciais a Cáritas pôde apresentar a sua atividade e iniciar uma parceria com esta Associação. 

 
Bairro da Torre  
A proximidade e apoio ao bairro continuam. Em Dezembro participámos na sua festa de Natal.  
 

Mala da Partilha 
Integrada na Campanha “Partilha a Viagem” a CDL aderiu a esta iniciativa que pretende reunir testemunhos de quem 
migrou, descrevendo as suas experiências, com o objetivo de promoção da cultura do encontro. 
Depois de trazida de Setúbal, a mala foi rececionada em solo lisboeta na Igreja de São Domingos onde também 
permaneceu quase uma semana. A adesão das pessoas migrantes ao convite de partilharem as suas histórias ou 
viagens tem sido muito pouca.  
A Mala será entregue à Cáritas de Braga no dia 12 ou 13 de janeiro, muito provavelmente na Paróquia de Camarate, 
num momento que entende também pré-anunciar a Semana Nacional Caritas. 
 

10 Milhões de Estrelas 
Desenvolveu-se ao longo do mês os contactos com paróquias e colégios para a venda das velas. Fez-se a divulgação 
da iniciativa e do destino das verbas angariadas. 
  

Semana Nacional Cáritas 2019 
Sem desenvolvimentos neste mês.  
  

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

- Até ao final do mês de Dezembro estavam inscritas 10 pessoas para a nova edição da formação de orientadores 
Famílias com Vida. 
- Durante este mês começaram a funcionar os Pontos de Acolhimento da Paróquia de Telheiras, do Alto do Lumiar, 
da Vigararia de Sintra, de Paço de Arcos e de Na Sra de Fátima. 



 

    

- Uma das Orientadoras, que pertence ao Movimento dos Focolares, ficará responsável pelo acolhimento no Centro 
Diocesano, em Carnide.  
 

Coordenação Geral 
Plano Anual 2019 – está em fase de conclusão o plano de atividades de 2019.  
Reunião sobre o SGASP II – dando continuidade aos trabalhos do grupo de trabalho encarregue de estruturar o 
Sistema de Gestão Atendimentos Sociais de Proximidade (recurso informático que permitirá registar os 
atendimentos e contabilizar dados estatísticos) a coordenadora geral e a colega do gab acção social participaram 
numa reunião promovida pela Cáritas Portuguesa. Em Janeiro prevê-se a formação aos responsáveis Diocesanos do 
sistema e o início da sua utilização.   
Acolher de Coração – Pelo terceiro ano a Cáritas participou nesta campanha do Movimento de Schoenstatt, em que 
famílias rezam por outras famílias por nós sinalizadas. Neste ano sinalizamos 20 famílias ou residentes do Lar. 
Jantar de Natal da CDL – Decorreu no dia 11 de Dezembro o jantar de Natal da CDL. Teve início com a celebração da 
eucaristia, na Paróquia de Santa Isabel. Estiveram presentes colaboradores de todos os serviços da CDL e a Direção. 
Foi um bom momento de convívio e patilha fraterna. 

                         Datas a Recordar: 
12 de Janeiro – Entrega da Mala da Partilha à Cáritas Diocesana de Braga na Eucaristia das 18h30 da Paróquia Camarate  
 

 
9 de Janeiro de 2019 


