
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

FEVEREIRO DE 2021 

                              A destacar neste mês: 

131 pessoas abrangidas pelo Atendimento Social do Gabinete de Ação Social 
221 atendimentos realizados pelo Gabinete de Ação Social 
13 famílias apoiadas pelo Apoio Cáritas Lisboa, através de 9 Paróquias da nossa Diocese 
164 atendimentos realizados pelo Claim Cascais, sendo 15 de primeira vez 
Auditoria à execução do anterior FAMI sem inconformidades detetadas 
Análise do resultado do estudo às Organizações no âmbito do Projeto Ligar Pessoas e Serviços 
Fim do surto de Covid no Lar da Bafureira – saída do isolamento dos residentes 
Retorno das atividades de ginástica e de fisioterapia no Lar 
Início da Semana Nacional Cáritas 2021  
10 Paróquias apoiadas com tickets refeição 
Estudo da Encíclica Fratelli Tutti por parte da equipa de colaboradores da CDL 
Pedido de constituição de uma Cáritas Paroquial em Famões 

 

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 Fevereiro 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 Fevereiro de 2021 recorreram ao Gabinete de Ação Social 53 famílias, das quais 42 novas famílias, num 
total de 221 atendimentos sociais realizados e de 131 pessoas abrangidas pela intervenção do GAS. 
Das 53 famílias atendidas, 13 famílias foram apoiadas, através do APOIO CÁRITAS LISBOA (abrangendo um total de 
36 pessoas) através de 9 Paróquias da nossa Diocese e outra do GAS da CDL, através do Programa da Cáritas 
Portuguesa “vamos inverter a curva da pobreza”. Os pedidos de apoio do ACL foram maioritariamente para 
habitação e despesas básicas.  
 

   Atendimento Social GAS e Apoio Cáritas Lisboa 
                               Fevereiro 2021 

N.º de atendimentos realizados 221 

N.º de famílias atendidas 53 

N.º de famílias atendidas pela 1ª vez 42 

N.º total de pessoas das famílias atendidas 131 
N.º de famílias apoiadas pelo Apoio Cáritas 
Lisboa 13 
N.º de famílias que receberam apoio do 
GAS 1 

N.º total de pessoas apoiadas 37 
 
As Assistentes Sociais do GAS, continuam a trabalhar a partir de casa, indo sempre que necessário à sede para 
atualizar documentos. Continuam a acompanhar as pessoas e a agilizar as respostas aos pedidos de apoio, das 
pessoas que recorrem diretamente à sede da CDL, para alimentação (tickets ou alimentos) e/ou de outro tipo de 
necessidades. 



 

    

Continuam a procurar dar a resposta possível aos pedidos de apoio, principalmente para alimentação e pagamento 
de habitação, sempre em articulação com as restantes instituições, principalmente com as Paróquias e Centros 
Paroquiais da nossa Diocese, bem como a Santa Casa da Misericórdia, Juntas de Freguesia, entre outras instituições. 
 

CLAIM Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes 

Atendimento e acolhimento 
No mês de Fevereiro o CLAIM de Cascais realizou um total de 164 atendimentos e o número de primeiros 
atendimentos efetuados foi de 15. O relatório descreve o trabalho no atendimento da equipa CLAIM sobre neste 
período, nomeadamente as principais ações empreendidas e o acolhimento à nova colaboradora. São ainda 
referidas diversas ações no âmbito das parcerias e gestão do financiamento. 
 
Durante o mês de Fevereiro a equipa manteve-se em teletrabalho, por continuar em vigor o estado de emergência. 
Os atendimentos foram assegurados no horário habitual, por telefone e apenas serão feitos atendimentos 
presenciais caso seja uma situação urgente e/ou crucial. 
 
Exemplos de casos concluídos e cujo trabalho do CLAIM tem grande impacto na vida das pessoas:  
- 1 Renovação automática Autorização de Residência Temporária (ART) com sucesso  
- 4 Ações de Renovação automática ART 
- 1 Emissão de título de ART (renovado) 
- 2 Emissões de títulos de ART (concessão) 
- 1 Pedido de agendamento SEF* para utente beneficiário de RSI de modo a que a pensão não seja suspensa: o 
pedido foi atendido e o utente já renovou a Autorização de Residência (AR). 
* SEF suspendeu agendamentos no geral; está só a efetuar agendamentos para algumas situações que considera prioritárias 

 
Articulação com parceiros 
- Foram recebidos pedidos de alguns parceiros e articulamos com 16 entidades para apoio em diversas áreas da 
integração de imigrantes (consulado de Angola, CMC, entidades da rede social de Cascais, AFAIJE, CNAIM, SEF, entre 
outros). 
- Foram recebidos os seguintes apoios em bens e encaminhados para parceiros: 1 pedido Apoio Social Escolar e 1 
pedido de habitação 
 
Pedidos de apoio para pagamento de taxas e documentos: 
- 1 Ex-recluso em processo de integração social – apoio para pagamento de taxa para ART e parte da deslocação à 
delegação SEF em Santarém; 
- 1 Agregado familiar monoparental – apoio para emissão dos títulos de residência da mãe (quem provê o sustento 
família). 
 
Parcerias e outras iniciativas 
- Rede Regional de Lisboa e Vale do Tejo de Apoio e Proteção de Vítimas de Tráfico de Seres Humanos (TSH): 
Participação na 1ª reunião da rede em 2021. Irão ser organizados 2 webinar sobre «TSH e internet» e «Sensibilização 
para características de possíveis vítimas». A APF demonstrou disponibilidade para realizar formação online sobre o 
tema (horário e temas a abordar podem ser definidos com  equipa da APF). Na reunião participaram alguns dos 
parceiros do CLAIM: ACM/CNAIM Lisboa, LAM, CLAIM de Torres Vedras, OIM. 
- Rede Municipal de Acolhimento ao Migrante de Cascais: Contactos diversos no sentido de estabelecer os critérios 
de report mensal de dados sobre atendimentos do CLAIM. 
 

Gestão de recursos 
Recursos Humanos 
Entrada do novo recurso humano para a equipa de atendimento no início do mês. Foram levadas a cabo diversas 
ações de integração e formação do novo elemento, nomeadamente sobre: identidade e missão da Cáritas, técnicas 
de atendimento, enquadramento na lei, análise de casos práticos e política de proteção de dados. Dada a 



 

    

complexidade das situações atendidas este trabalho requereu um grande investimento e disponibilidade por parte 
da equipa. 
 
Financeiros e Administrativos - Cofinanciamento FAMI177 
- Continuação e finalização da auditoria iniciada no mês passado e receção do relatório final. Não foram encontradas 
inconformidades com impacto na despesa. 
- Submissão de Pedido de Pagamento (PP) 13 (necessário devido a correções que foram solicitadas no âmbito da 
imputação de RH) 
 
Financeiros e Administrativos - Cofinanciamento FAMI572 
- Preparação PP02 (pedido de pagamento/reembolso de despesas do período OUT-DEZ.2020), incluindo realização 
de mapas de imputação da despesa com RH e apuramento de indicadores. 
- Participação em sessão de esclarecimento sobre questões financeiras do FAMI e envolvimento do novo TOC. 
 

Outros 

- Sensibilização para o problema do Tráfico de Seres Humanos (TSH) – divulgação da questão nos meios de 
comunicação da CDL no dia de Oração contra o TSH (08 de fevereiro, dia de Santa Bakita). 
- Semana Caritas: Participação da equipa de atendimento CLAIM na Tertúlia “A Caridade em Tempos de Pandemia”  
 
Reuniões e Formações 
DATA TIPO TEMA ORGANIZ. PARTICIPAÇÃO 

01.FEV.2021 Reunião Acolhimento novo elemento – identidade CDL CLAIM  

01;03;08;10;11 
15;17 
FEV.2021 

Reunião Formação inicial – Lei de estrangeiros 
Enquadramento da Lei e Casos Práticos 

CLAIM  

03.FEV.2021 Reunião Acolhimento novo elemento – parcerias e projetos 
CLAIM 

CLAIM  

04.FEV.2021 Formação Ação de sensibilização / formação sobre proteção de 
dados (RGPD) CDL 
 

  

12.FEV.2021 Reunião 
Rederegional 

1ª Reunião da Rede Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
de Apoio e Proteção de Vítimas de Tráfico de Seres 
Humanos 

Rede LVT 
TSH 

 

18.FEV.2021 
24.FEV.2021 

Reunião 
equipa 

Reunião equipa geral - ponto da situação do 
financiamento e do projeto; preparação cap. 1 Fratelli 
Tutti 

CLAIM  

22.FEV.2021 Reunião 
Rede local 

Reunião parceiros que intervém no Br. Torre - RIT  CMC/DIIS  

24.FEV.2021 Reunião 
Parceiro 

Formação - Mentoria para pessoas migrantes 
 

Associação 
Aproximar 

 

26.FEV.2021 Reunião eq. 
técnica CDL 

Apresentação e discussão cap1 – Fratelli Tutti Coord. Geral  

26.FEV.2021 Evento Sessão de apresentação do “Portal Consular” da 
Embaixada de Cabo Verde      

Embx CV  

 

Projeto FAMI 533, “Ligar Pessoas&Serviços” 
O relatório descreve o trabalho no âmbito do projeto “Ligar Pessoas & Serviços” cofinanciado pelo FAMI 
(ref:FAMI533), nomeadamente as principais ações empreendidas. Salienta-se este mês a construção do programa de 
capacitação tendo por base o estudo às organizações e o benchmarking efetuado. 
 
ATIVIDADE 00 - COORDENAÇÃO  
 
Gestão financeira e report 
- Preparação PP05 (pedido de reembolso relativo a despesas do período OUT-DEZ.2020). 



 

    

- Apresentação de projeto à direção, ponto da situação e próximos passos. 
 
Acompanhamento da atividade de execução física – construção do Programa 
- Receção do relatório final sobre o estudo às organizações; análise e construção do programa de capacitação. O 
programa ainda não está finalizada e está a seguir o seguinte processo: análise das recomendações do estudo, 
geração de opções estratégicas; avaliação e decisão sobre opções estratégicas a incluir no programa e desenho das 
iniciativas. Este trabalho é moroso, envolveu análise, discussão e brainstorming e foi efetuado em conjunto por toda 
a equipa. 
 

ATIVIDADE 01 – PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO – Mapeamento e parceiros estratégicos 

- Continuação do mapeamento; identificação de 5 parceiros estratégicos e envio de convite para se envolverem no 
projeto participando em entrevista (Instituto Marquês Vale Flor; Centro Português para Refugiados; Associação 
Aproximar; Centro Padre António Vieira e Fundação Fé e Cooperação). 
 
ATIVIDADE 02 – CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO – Preparação de sessões 
- Treino sobre ações de sensibilização para a consciência intercultural, tendo em vista a inclusão deste módulo 
formativo no futuro Programa de Capacitação; pesquisa de metodologias participativas tendo em vista a 
dinamização futura de workshops formativos 
 

FORMAÇÃO, REUNIÕES E PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS INICIATIVAS 

DATA TIPO TEMA ORGANIZ. PARTICIPAÇÃO 

26.FEV.2021 Reunião CDL Reflexão cap.1 Frateli Tutti Coord. Geral todos 

28.FEV.2021 Evento CDL Participação tertúlia – Semana Cáritas – “Caridade em 

tempos de pandemia” 

CDL   

 

Lar da Bafureira 
Utentes 
4 de Fevereiro 2021 – 20 utentes testados e os resultados foram todos negativos; 
7 de Fevereiro 2021 – Último dia de isolamento de 3 utentes; 
27 de Fevereiro 2021 – 27 utentes tomaram a primeira dose da vacina; 
Durante o mês de Fevereiro integraram o Lar 4 residentes novos; 
As visitas aos utentes continuam suspensas até ordem em contrário do Delegado de Saúde. 
  
Equipa  
11 de Fevereiro 2021 – Reunião do Projeto Cuidar Melhor “Estratégias para Diminuir o Isolamento em Contexto 
Institucional” (participantes: Mariana Júdice e Mariana Martins); 
17 e 24 de Fevereiro 2021 – Dois grupos de colaboradores foram testados à Covid-19 pela Segurança Social 
(Resultados Negativos); 
27 Fevereiro 2021 – 3 colaboradoras tomaram a primeira dose da vacina; 
Participação no encontro de equipa de colaboradores da CDL “Fratelli Tutti”  
 
Atividades 
- Retomaram as atividades de ginástica e fisioterapia. 
 
Outros assuntos 
8 de Fevereiro 2021 – Desinfeção do lar (quartos, corredores e Wc’s), residentes regressaram aos respetivos quartos 
e à rotina diária; 
9 de Fevereiro 2021 – Instalação da TVBox da Vodafone; 
25 de Fevereiro 2021 – Recolha de material descartável doado pela Câmara Municipal de Cascais. 



 

    

 

Cantina Social 
Devido ao surto de Covid foi suspenso o apoio prestado.  
 

Projecto Amigo 
- Foi dada a informação de que em Fevereiro foram carregados 120652kg de roupa. 
 

Comunicação 
Rede Cáritas da Diocese de Lisboa 
Procedemos à produção e envio da 2ª edição da Comunicação da REDE CDL;  
 
Colaboração com Jornal Voz da Verdade 
Redigimos o artigo para a voz da Verdade, dedicado à Semana Nacional Cáritas;  
  
Gestão de canais 
Site, Facebook, Instagram sobretudo deram fundamentalmente espaço ao programa da Semana Nacional Cáritas;  
 
Relatório de Atividade 2020 
Reunimos na gráfica Olegário Fernandes com proprietário e o novo designer que vai paginar o RA2020; 
 
Ao longo do mês surgiram vários contactos por parte de órgãos da comunicação social com vista a entrevistas 
pessoas e a relatar a ação desenvolvida pela Cáritas. Foram estabelecidos diversos contactos com Cáritas Paroquiais 
para esse fim. 
 

Projetos e Parcerias 

Casa Aconchego de Alcobaça 
Durante o mês de Fevereiro elaborou-se um acordo a ser assinado por ambas as partes onde está definido os valores 
já pagos e ainda a pagar, as obrigações das partes, de forma a evitar novas despesas imprevistas que dificultem a 
conclusão da obra.   
 
Zambujal + 
Foram solicitados alguns dados em falta para complemento à candidatura. 
 
Apoio Associação Além  
Foi decidido o apoio às famílias acompanhadas por esta Associação, através da atribuição de tickets refeição, numa 
ação conjunta com a Paróquia da Outorela. 
 

Semana Cáritas 2021 

- Depois de apreciada positivamente a proposta de programa diocesano para a Semana Nacional, organizámos a sua 
realização.  
- Solicitação da colaboração de diversos departamentos do Patriarcado de Lisboa (Pastoral Social, Pastoral Familiar, 
Pastoral Universitária, Serviço da Juventude, Escuteiros Região de Lisboa);  
- Solicitação da colaboração da Agência Ecclesia, Comunicação do Patriarcado, Voz da Verdade e Renascença; 
- Adaptação de peças de comunicação da Cáritas Portuguesa ao nosso programa;  
- Reunião online com as Cáritas Paroquiais para apresentação do programa diocesano;  
- Construção do Guião da Vigília de Oração;  
- Produzimos, com o apoio da Ecclesia, um vídeo com a mensagem do Presidente CDL para a Semana Nacional; 



 

    

- Divulgação continuada do programa pelas redes sociais CDL, internamente, pelos párocos da Diocese, pelos 
subscritores da newsletter e pelos meios de comunicação mais próximos de nós;  
- Estivemos na paróquia de Benfica para organizarmos in loco a vigília de oração. Estiveram presentes o Pe Nuno 
Fernandes e o Pe João Quintas. 
 

Fundação Famílias comVida 
No dia 4 de Fevereiro realizou-se uma reunião da Direção da Fundação FcV. Entre os temas abordados realce para a 
nova formação de Orientadores FcV em parceria com a UCP, prevista começar em Setembro de 2021, para os 
módulos formativos aos Orientadores FcV que estão a ser preparados e para a necessidade de se reforçar os 
contactos com os Orientadores FcV já em ação e com a rede de parceiros. 
No dia 9 de Fevereiro dois elementos da Direção do FcV reuniram com a Orientadora e com o Pároco de Alcabideche 
com vista a formalização do Ponto de Acolhimento desta Paróquia. 
No dia 19 de Fevereiro realizou-se uma formação para os Orientadores FcV sobre a “Família em tempos de 
pandemia”. 
 

Plano diocesano de resposta a emergências e catástrofes 
Ao longo do mês de Fevereiro realizaram-se duas reuniões (dia 3 e dia 24 de Fevereiro) com o grupo coordenador 
nacional e os vários representantes diocesanos. Estas reuniões servem para fazer o balanço da evolução da situação 
pandémica em cada uma das Dioceses e também para analisar a implementação do PIREC a nível diocesano. De 
forma global continua a subsistir forte preocupação com a possibilidade de aumento da procura de apoio social 
junto das Cáritas Diocesanas e com a capacidade de resposta existente, com a gestão dos surtos e também a 
questão da vacinação do pessoal de apoio às respostas sociais das Cáritas Diocesanas.  
 
Em relação à implementação do PIREC na Diocese de Lisboa foi apresentado o Plano na reunião de Vigararia II de 
Lisboa no dia 11 de Fevereiro, por zoom. Estas reuniões têm servido para se divulgar a ação da Cáritas e para pedir a 
indicação de um interlocutor vicarial para a área das emergências. 
 
No dia 3 de Fevereiro realizou-se uma reunião com os representantes da Vigararia de Torres Vedras para 
esclarecimento de dúvidas quanto ao mapeamento dos recursos que estão a desenvolver. 
No dia 18 de Fevereiro realizou-se mais uma reunião de equipa diocesana, para continuar a construir o documento 
diocesano que irá orientar a ação e no dia 22 de Fevereiro realizou-se uma reunião de apresentação do Plano aos 
representantes vicariais de Sintra, Oeiras, Alenquer, Vigararia II e V de Lisboa. O próximo passo, em cada uma destas 
Vigararias, é iniciar o levantamento dos recursos disponibilizáveis numa situação de emergência ou catástrofe. 
 
---- 
 
Em relação ao apoio disponibilizado às Paróquias em tickets e também para EPI foram recebidos pedidos de mais 10 
Paróquias para tickets (contando com o apoio à Associação Além) e distribuídos até 28 de Fevereiro 27090€ em 
tickets.  
Foram também distribuídos 2395€ em tickets, a uma Cáritas Paroquial e uma Conferência Vicentina, referentes a um 
apoio dado pela Fundação EDP através da Cáritas Portuguesa.  
Em relação aos pedidos de apoio para EPI foi decidido pela Direção atribuir um apoio para a aquisição desses 
materiais. Aos Centros Paroquiais e Paróquias que tinham manifestado necessidade. Foram atribuídos 3985,31€ para 
esta finalidade. 
Foram recebidos mais dois pedidos para computadores pelo que se reforçou o pedido junto da Entreajuda para a 
entrega dos computadores encomendados. 
Foi recebido um pedido de apoio para reforço alimentar por parte do Centro Paroquial de Algueirão Mem Martins e 
Mercês. Foi decidido atribuir uma parte do apoio em tickets, para reforçar os cabazes alimentares e solicitar o apoio 
da SOUMA para a entrega de 50 refeições cozinhadas por dia, durante 15 dias, tendo a CDL atribuído um apoio 
financeiro a esta Associação para esse fim. 



 

    

 

Coordenação Geral 
Integração dos novos colaboradores do Claim e do Lar – No dia 1 de Fevereiro a coordenadora promoveu uma ação 
de apresentação da Cáritas e da organização da CDL para a nova colaboradora do Claim, que vem reforçar a equipa 
de atendimento e no dia 3 de Fevereiro para a colaboradora que vem reforçar a equipa do Lar, com o objetivo de 
uma primeira integração na Instituição.   
Reunião com responsável pelo SGQ – No dia 3 de Fevereiro realizou-se uma reunião com a responsável do SGQ para 
análise de vários assuntos. Foi proposta a elaboração de um vídeo de agradecimento às colaboradoras do Lar, pela 
dedicação demonstrada desde o início da pandemia. Têm um grupo de voluntários (do Projeto Vidas Consigo) 
disponível para elaborar gratuitamente o vídeo e promover depois um encontro para a apresentação do mesmo às 
colaboradoras. Foram analisadas as NC identificadas na vistoria da SS e foi analisado o manual de gestão da 
qualidade, onde passará a estar incluído o CLAIM. Foi feita uma análise aos resultados dos indicadores de qualidade 
e analisada uma proposta para a avaliação de desempenho. 
Reunião com responsável da Proteção de Dados da CDL – No dia 4 de Fevereiro foi promovida uma ação de 
sensibilização para a questão da proteção de dados destinada aos novos RH contratados e também à estagiária de 
Serviço Social do ISCSP. No dia 12 de Fevereiro realizou-se mais uma reunião periódica sobre o RGPD. Foi feita a 
avaliação às ações de sensibilização promovidas, foram tratados dos consentimentos para a vacinação dos 
residentes e funcionários do Lar, do acordo de confidencialidade para os estagiários e iniciada a inventariação dos 
sistemas de informação. O DPO vai também contribuir mensalmente com um artigo para a newsletter da rede 
Cáritas. 
Vivenda Sylvia – A casa do Dafundo foi ocupada ilegalmente, provavelmente durante o mês de Janeiro. No dia 12 de 
Fevereiro, acompanhadas da PSP a coordenadora e uma colega dirigiram-se à vivenda e confirmaram a sua ocupação 
ilegal, por um grupo de 7 pessoas. Ao longo do mês de Fevereiro foram desenvolvidas diversas diligências com o 
apoio do GAS com diversas entidades locais, com o objetivo de sinalizar a situação do grupo e procurar uma 
alternativa de alojamento.  
Parceria com empresa Critical Software – Através da Cáritas Portuguesa esta empresa com delegações em 4 cidades 
portuguesas quer desenvolver um programa de apoio às famílias e também aos restaurantes que os colaboradores 
costumavam utilizar antes da pandemia. A ideia é proporem aos seus colaboradores a doação de uma ou mais 
refeições por semana e a empresa dobra o número de refeições doadas, pagando a cada restaurante o nº de 
refeições angariado. Depois cada Cáritas Diocesana irá buscar ao restaurante as refeições. Foi realizada uma reunião 
de apresentação da ideia no dia 12 de Fevereiro com a presença de representantes das CD de Santarém, Viseu e 
Porto. A CDL está a ponderar doar as refeições à SOUMA e assim aumentar a sua capacidade de ajuda. 
Encontro com os grupo de jovens do Maxial – No dia 13 de Fevereiro realizou-se uma sessão com um grupo de 
jovens da Paróquia do Maxial que, enquadrado na formação quaresmal, quiseram saber mais sobre a Cáritas e a sua 
ação.    
Reunião com a Pastoral dos Ciganos – Foi promovida uma reunião por via telemática, no dia 16 de Fevereiro, com a 
representante deste organismo para analisar o ponto de situação do projeto para o qual pediram o apoio da CDL. 
Uma das preocupações manifestadas pela CDL é quanto aos planos futuros para o terreno onde está o equipamento 
a intervencionar. A Pastoral dos Ciganos ficou de contactar a Junta de Freguesia e se necessário à CM Lisboa para 
averiguar a viabilidade do investimento. 
Reunião do Programa Inverter a Curva da Pobreza, da Cáritas Portuguesa – realizou-se dia 17 de Fevereiro mais 
uma reunião de acompanhamento da execução deste programa, onde participam representantes de todas as Cáritas 
Diocesanas. Esta reunião serviu sobretudo para avaliação deste Programa visto que está prevista a sua conclusão no 
final do mês de Fevereiro. 
Reunião da Cúria Diocesana – No dia 18 de Fevereiro realizou-se a reunião da Cúria Diocesana por meios 
telemáticos. A mensagem do Sr Patriarca face ao atual período pandémico é que se procure fazer o que for possível 
de acordo com as contingências atuais. 
Estágio do Instituto Politécnico de Setúbal – Uma aluna no curso de apoio à gestão de organizações sociais 
contactou a CDL com vista a realizar o seu estágio na nossa Instituição. O estágio terá uma duração de 600 horas e 
teve início no dia 23 de Fevereiro. A aluna irá realizar um levantamento de todos os Centros Sociais Paroquiais e 
grupos paroquiais de ação social existentes no Patriarcado, fazer o levantamento de projetos inovadores 



 

    

desenvolvidos por outras Cáritas Nacionais, Diocesanas ou Paroquiais e ainda dará apoio no plano estratégico da 
Cáritas e na implementação dos standards de gestão. Visto que por enquanto o estágio ter de se realizar em regime 
de teletrabalho serão promovidas reuniões semanais de acompanhamento.   
Estágio de Serviço Social do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – No dia 25 de Fevereiro realizou-se 
uma reunião de acompanhamento do estágio. A aluna está a desenvolver a sua ação na avaliação e medição do 
impacto do apoio Cáritas de Lisboa, com vista a elaborar o perfil dos beneficários e a recolher a opinião por parte 
dos Centros Paroquiais e Paróquias que têm recorrido a este apoio.  
Encontro de colaboradores sobre a Encíclica Fratelli Tutti – realizou-se no dia 26 de Fevereiro o encontro de equipa 
para análise conjunta da Encíclica Fratelli Tutti. A introdução e o 1º Capítulo foram apresentados pela equipa do 
CLAIM. Seguiu-se uma partilha de opinião entre todos os participantes. 
Cáritas Paroquiais – No início de Fevereiro (dia 5) contactou-se a Junta de Freguesia do Lumiar com o objetivo de se 
programar uma reunião conjunta com as Paróquias de Telheiras e do Lumiar e começar a definir as áreas necessárias 
a intervir por parte dos grupos paroquiais. Durante o mês foram contactados os Párocos destas duas Paróquias com 
vista a marcar uma data para reunir, que será no mês de Março.  
Um representante do grupo paroquial de Famões contactou a CDL para manifestar a vontade do grupo ser Cáritas 
Paroquial. No dia 16 de Fevereiro promoveu-se um encontro com alguns representantes do grupo, para 
apresentação da Cáritas e no dia 23 de Fevereiro uma primeira formação ao grupo de voluntários (14 participantes).   
Também a Paróquia da Penha de França manifestou vontade de continuar o percurso formativo para a constituição 
da Cáritas Paroquial logo que termine o atual confinamento. 
Com vista a preparar a semana nacional Cáritas foi promovido um encontro das Cáritas Paroquiais no dia 20 de 
Fevereiro, por meios telemáticos. Estiveram presentes 13 representantes de 9 Cáritas Paroquiais. 
Integrado no Programa da Semana Nacional Cáritas foi realizado no dia 28 de Fevereiro, por via telemática, um 
encontro com as Cáritas Paroquiais sobre a Caridade em tempos de Pandemia, onde cada Cáritas Paroquial presente 
pode apresentar a sua ação. 
Apoio Cáritas Natal – Durante o mês de Fevereiro continuou-se os contactos com as Cáritas Paroquiais para recolha 
das necessidades.  
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