
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

JANEIRO DE 2020 

                              A destacar neste mês: 

104 pessoas abrangidas através da Loja Solidária É Dado 
83 pessoas abrangidas pelo Atendimento Social do Gabinete de Ação Social 
127 atendimentos realizados pelo Gabinete de Ação Social 
139 atendimentos realizados pelo Claim 
9 famílias apoiadas pelo Apoio Cáritas Lisboa, através de 6 Paróquias da nossa Diocese, para pagamento de rendas de 
casa, serviços de abastecimento básico, dívidas e próteses 
Acolhimento de um grupo de técnicos de Cáritas Diocesanas de Itália em visita para perceber melhor as práticas de 
integração de migrantes em Portugal 
Sessão de formação a migrantes sobre “Como obter documento em Portugal”? 
Celebração do Dia de Reis na Creche 
Apresentação da atividade desenvolvida e posterior visita ao Lar de representantes do Rotary Cascais Estoril 
Bênção e envio de 13 novos Orientadores Famílias comVida   

 

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 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 Janeiro de 2020 recorreram ao GAS 34 famílias, num total de 127 atendimentos sociais realizados e de 83 

pessoas abrangidas pela intervenção do GAS.  

Das 34 famílias atendidas, 9 foram apoiadas pelo Apoio Cáritas Lisboa, através de 6 Paróquias da nossa Diocese, para 

pagamento de rendas de casa, dívidas, serviços de abastecimento básico e tratamentos dentários. 

   Atendimento Social GAS e Apoio Cáritas Lisboa 

                              Janeiro 2020 

N.º de atendimentos realizados 127 

N.º de famílias atendidas 34 

N.º de famílias atendidas pela 1ª vez 22 

N.º total de pessoas das famílias atendidas 83 

N.º de famílias Apoio Cáritas Lisboa 9 

N.º de famílias que receberam apoio 

material 25 

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. 

 
 

CLAIM Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes 



 

    

Atendimento e acolhimento 
No mês de Janeiro o CLAIM de Cascais realizou um total de 139 atendimentos e o número de primeiros 
atendimentos efetuados foi de 27. O relatório descreve o trabalho da equipa CLAIM ao nível do atendimento e da 
articulação com parceiros. Salientam-se o acolhimento da reunião internacional a pedido da Cáritas Portuguesa e a 
participação no processo de avaliação da rede CLAIM. 
 
Exemplos de casos concluídos e cujo trabalho do CLAIM tem elevado impacto na vida das pessoas:  
- Foi deferida, com o apoio do CLAIM, a renovação de 4 Autorizações de Residência temporária (ART), concedida 1 
Autorização Residência Permanente (ARP) e emitido 1 Cartão de Residente; 
- Foram efetuados dois registos na Base de Dados do Registo Nacional de Menores (procedimento utilizado para 
menores em situação irregular); 
- Foi concluída 1 Manifestação de interesse. 
 
Sessões de esclarecimento a imigrantes 
Foi realizada 1 sessão de informação (mesa redonda) sobre “Como obter documento em Portugal?”, que decorreu 
no gabinete da CMC em Trajouce e contou com a participação de 5 pessoas, Naturais de Países Terceiros.  
 

Parcerias e trabalho em rede  
Rede Cáritas – Iniciativas Cáritas Portuguesa 
Realização de um encontro por solicitação da Cáritas Portuguesa para acolher um grupo de participantes italianos 
que vieram a Portugal conhecer melhor as políticas de migração existentes e as respostas implementadas (técnicos 
de Cáritas Diocesanas Italianas, entre outros). Foi apresentada a atividade desenvolvida pela CDL através do CLAIM 
Cascais e discutidas questões de interesse comum sobre integração imigrantes.  
 
ACM – Rede CLAIM 
Participação na sessão de lançamento da Avaliação: “Apoio técnico ao ACM para aperfeiçoamento da resposta da 
Rede Nacional de Apoio à Integração de Migrantes”. Durante o ano de 2020 a OIM irá conduzir um estudo de 
avaliação que se focará na relevância e eficácia dos serviços prestados pelos CNAIMs e nos mecanismos de apoio, 
coordenação e monitorização dos CLAIMs.  A OIM conduziu ainda uma entrevista específica ao CLAIM Cascais, tendo 
em consideração o nosso conhecimento no âmbito dos CLAIMs. 
 
Formação a parceiros 
Realização de sessão de esclarecimento na área da lei de imigração a técnicos do Grupo Famílias e Desafios da 
Comissão Local de Freguesia de Carcavelos e Parede. 
  
Projeto Migrações na Diocese 
Elaboração de proposta de participação em candidatura a financiamento FAMI, a convite da Cáritas Portuguesa. A 
proposta da CDL centrou-se em atividades de formação e apoio a desenvolvimento de programas de acolhimento de 
imigrantes a paróquias da diocese de Lisboa.  
 

Gestão de recursos 
Financeiros e Administrativos - Cofinanciamento FAMI 
Preparação do pedido de pagamento 09 (a submeter em 27 de Fevereiro). 
Divulgação 
Foi elaborado folheto de divulgação das sessões de mentoria a imigrantes. 
 
 

Creche 
Dia 03- Reunião das Educadoras com o responsável da proteção de dados – relativamente ao RGPD relativo à 
transição da creche para o Centro Paroquial de Carnide; 



 

    

Dia 09- Reunião na Segurança Social com a Técnica que faz o acompanhamento da creche onde foi apresentado o 
relatório da visita efetuada no mês anterior à creche e foram apresentadas alterações a efetuar ao regulamento. 
 
Atividades Pedagógicas  
- No dia 4 de Janeiro todas as crianças da Instituição celebraram o Dia de Reis. Foram realizadas várias atividades nas 
diferentes Áreas de Desenvolvimento: na área de Expressão Plástica construímos as coroas dos reis; na área de 
Expressão Dramática dramatizamos a história dos três Reis Magos. 
- Durante este mês recebemos o Inverno. Cada sala realizou atividades relacionadas com o tema em questão. As 
atividades envolviam a exploração de materiais, texturas, vestuário e elementos da natureza que são diferenciadores 
nesta estação do ano.   
- Alteração do horário da atividade de Expressão Musical para o período da tarde a pedido da professora. 
- A sala de 1 ano iniciou as sessões de expressão motora.  
- A sala dos 2 anos introduziu momentos de snoezelen nas sessões de expressão motora. 
 

Lar da Bafureira 
Utentes 

Integração de novos residentes. 
Equipa  

- Mensalmente a psicóloga e a DT participam no grupo de trabalho do projeto Cuidar Melhor da Alzheimer Portugal. 
Um grupo informal de vários técnicos, de instituições de Cascais, reúne-se uma vez por mês para discutir casos e 
partilham experiências.  
- Dia 7 de Janeiro - Auditoria Interna. 
- Dia 7 de Janeiro – DT fez a apresentação do Lar da Bafureira numa reunião dos Rotary Cascais Estoril.  
- Dia 9 de Janeiro – Reunião de Equipa.  
- Dia 13 de Janeiro – Participação na reunião geral de colaboradores.  
- Dia 14 de Janeiro – DT, a convite da Rotary Cascais Estoril, esteve presente no jantar de Homenagem ao Sr. Padre 
Nuno Coelho (Cascais). 
- Dia 21 de Janeiro – Recebemos o Rotary Cascais Estoril. Vieram conhecer o Lar da Bafureira e deixou-se uma porta 
aberta para futuros projetos que possamos fazer juntos. Mais informação transmitida pelo Henrique Pinto na 
Newsletter.  
- Dia 23 de Janeiro – DT esteve presente na reunião de orientadores de estágio de Serviço Social da universidade 
Lusófona de Lisboa.  
 

Cantina Social 
Mantém-se o apoio a duas pessoas.  
 

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 
- Em Janeiro realizaram-se 41 atendimentos, sendo 7 de 1ª vez;  
- Foram abrangidas 104 pessoas; 
 

Projecto Amigo 
- Realizada reunião com voluntário responsável pelo Projeto Amigo no dia 23 de Janeiro. 
- Alguns pedidos de remoção ou recolocação de contentores têm sido atendidos com celeridade, bem como pedidos 
específicos de roupa. 
  

Comunicação 
Facebook  
Divulgação do nosso trabalho e de partilha de informação relevante com os nossos amigos e seguidores. 



 

    

 
Site 
Algumas atualizações, correções e divulgação sobretudo da Semana Nacional. 
 
Voz da Verdade  
Escrevemos sobre o encontro, Economia de Francisco, proposto pelo Papa Francisco a jovens economistas de todo o 
mundo.  
 
Informação CDL às sextas 
Nota-se uma maior leitura e apreço pela informação que vamos conseguindo partilhar. 
 
Newsletter 
Construção e envio da Newsleter19. 
 
Outros - Lar e Rotary Clube 
Fotografámos e escrevemos sobre a visita ao Lar do Rotary Clube Cascais-Estoril.  
 

Projetos, Campanhas e Outras Iniciativas 
Semana Nacional Cáritas 2020 
- Participação na reunião de preparação da Semana no dia 13 janeiro.  
- Estivemos com um agrupamento de escolas, a quem falámos da Semana e de como professores, contínuos, alunos, 
seus pais e outras pessoas ligadas às escolas, poderiam participar na Semana Vicarial.  
 - Pingo Doce mostrou-se disponível para colaborar com a Caminhada; espera-se ainda resposta do Continente; 
seguro de responsabilidade civil: ao momento nenhuma seguradora contactada se mostrou disposta a colaborar pro 
bono. 
 

Causa Anual da CDL 2018 e 2019 
Sem desenvolvimentos as causas de 2018 e 2019. 
Começa a ser pensada a causa anual de 2020, provavelmente ligada ao apoio a jovens num bairro da freguesia de 
Santo Antão do Tojal. Aguarda-se marcação de nova reunião com intervenientes locais. 
 

Conselho Geral da Cáritas 2020 
- Realizou-se uma reunião com a Cáritas Portuguesa, no dia 22 de Janeiro, para definição do Programa.  
- Durante o mês de Janeiro contactou-se o hotel para avançar com um número provisório de participantes, 
contactou-se com um responsável da Região de Turismo do Centro, para pedido de colaboração com oferta de 
materiais de divulgação turística da região a oferecer aos participantes e com dois restaurantes da zona para pedido 
de orçamento para o jantar de Sábado à noite (dia 28 de Março).   
- Estabeleceram-se contactos com a Vigararia de Caldas da Rainha-Peniche para definição do programa da Semana 
Vicarial da Caridade que irá incluir o Conselho Geral. 
- Foi enviado convite às Cáritas Paroquiais da Diocese para participarem na Catequese de Sábado dia 28 de manhã, 
sobre a Caridade Cristã. 
 

Fundação Famílias comVida 
- No dia 11 de Janeiro celebrou-se a Eucaristia de bênção e envio dos novos Orientadores Famílias comVida. A 
Eucaristia foi precedida de um encontro dos formandos com o Sr Patriarca para apresentação pessoal e indicação do 
local onde ficarão a atuar. São 13 novos Orientadores que ficarão ao serviço em Paróquias (5), Colégio (2) e no 
Centro Diocesano (6). 
- Continuam os trabalhos de construção da rede de parceiros, que será fundamental para apoiar o trabalho 
desenvolvido pelos Orientadores Famílias com Vida. 
- Realizou-se uma reunião de avaliação da formação com as responsáveis da UCP, no dia 13 de Janeiro. 



 

    

- Realizaram-se mais algumas reuniões com os futuros orientadores Famílias comVida para perceber em que locais 
irão atuar. No dia 18 de Janeiro realizou-se reunião com o Pároco de Alenquer e no dia 20 com o Pároco de Cascais. 
- Realizou-se uma reunião com os atuais responsáveis da Pastoral Familiar do Patriarcado, no dia 22 de Janeiro. 
- Realizou-se uma reunião com o secretariado, dia 30 de Janeiro, para resolução de assuntos pendentes. 
 

Plano Diocesano de resposta a emergências e catástrofes 

- Na procura de constituição de uma equipa diocesana realizaram-se duas reuniões com voluntários no dia 15 de 
Janeiro. Um dos voluntários aceitou o desafio e ficará responsável pela área da comunicação. 
- Realizou-se uma reunião com o coordenador diocesano, no dia 29, para preparação da reunião com os Vigários, a 
realizar dia 3 de Fevereiro. 
 

Coordenação Geral 
Reunião com DPO – Para acompanhamento do trabalho desenvolvido a coordenadora reuniu com o responsável 
pela proteção de dados da CDL, no dia 3 e 30. Foi estabelecido o plano de atividades para 2020 que irá incidir na 
sensibilização dos colaboradores e na revisão de alguns impressos, além do normal acompanhamento dentro desta 
matéria. 
Reunião com coordenadora Claim – Com o objetivo de delinear a candidatura a apresentar ao fundo FAMI em 
parceria com a Cáritas Portuguesa, realizou-se uma reunião no dia 7 de Janeiro. 
Plano anual de atividades e de formação – no mês de Janeiro ficou concluído o plano de atividades de 2020 e o 
plano formativo dos colaboradores. 
Reunião com Pároco e responsáveis da Cáritas Paroquial de Vila Franca Xira – No dia 10 de Janeiro a coordenadora 
reuniu com a Cáritas Paroquial de Vila Franca de Xira para em conjunto se delinear um percurso formativo que 
permita comprometer mais pessoas com a ação da Cáritas Paroquial. 
Reunião de Equipa Técnica - no dia 13 de Janeiro realizou-se a reunião de equipa técnica. Entre os temas abordados 
destaca-se o programa anual para 2020, o relatório de atividades de 2019, o programa da semana nacional e do 
conselho geral. 
Reunião com DT da Creche – para análise de assuntos pendentes realizou-se no dia 13 uma reunião com a DT da 
Creche 
Acolhimento a grupo de técnicos de Cáritas Diocesanas de Itália – no dia 13 de Janeiro, integrado num programa 
formativo promovido pela Cáritas Europa, um grupo de técnicos de várias Cáritas Diocesanas italianas visitaram o 
espaço memórias do exílio em Cascais e estiveram com as técnicas do Claim de Cascais para conhecerem o trabalho 
desenvolvido na área do acolhimento e integração de migrantes.  
Visita à Cáritas Paroquial da Castanheira – no dia 14 as colegas do Gabinete de Ação Social e a coordenadora 
visitaram a Cáritas Paroquial da Castanheira, conhecendo um pouco melhor a sua ação e as suas principais 
necessidades. 
Participação na reunião de Vigararia de Vila Franca de Xira-Azambuja – no dia 14 de Janeiro a coordenadora geral 
esteve presente na reunião de Vigararia de Vila Franca de Xira-Azambuja para apresentar o trabalho da Cáritas 
Diocesana, as formações disponíveis e o apoio que pode prestar a cada paróquia na organização do seu serviço da 
caridade. 
Reunião com Direção CSP Nova Oeiras – No dia 21 realizou-se uma reunião com a Direção do Centro Social e 
Paroquial de Nova Oeiras. 
Acompanhamento da visita do Rotary Club ao Lar – no dia 21 a coordenadora acompanhou a visita do Rotary Club 
de Cascais ao Lar da Bafureira. Foram apresentadas algumas necessidades onde poderá haver contribuição por parte 
destes mecenas. 
Reunião com GAS – no dia 22 realizou-se uma reunião com o Gabinete de Ação Social para definição de algumas 
ações a empreender no âmbito da aproximação às paróquias 
Reunião da equipa do peditório – no dia 27 reuniu-se a equipa do peditório para definição do cronograma de 
preparação e entrega dos mealheiros, de contacto com as paróquias e da posterior fase de recolha. 
Contacto com as Cáritas Paroquiais – foi enviado convite a todas as Cáritas paroquiais para estarem presentes na 
Catequese de dia 28 março e a solicitar contributo para o relatório de atividades, que este ano se pretende que 



 

    

descreva também um pouco da ação das Cáritas Paroquiais. Aproveitou-se a comunicação para reforçar a 
importância de se marcar formação e de se participar no peditório. 
Reunião com Associação de Economia Circular – no dia 27 realizou-se reunião com uma das responsáveis desta 
associação que está interessada em realizar uma parceria com a Cáritas no âmbito do reaproveitamento de parte da 
roupa doada através do Projeto Amigo. 
Participação na formação a catequistas da Vigararia II de Lisboa – a CDL foi convidada a apresentar a sua ação 
numa ação de formação para catequistas no dia 28 de Janeiro, na Igreja da Portela. 

                         Datas a Recordar: 
27 de Fevereiro – Reunião da Cúria Diocesana – 10h S. Vicente de Fora 
28 de Fevereiro – Confª Quaresmal da Vigararia da Lourinhã – 21h Sant. Sr Jesus Carvalhal  
28 de Fevereiro  – Formação GPAS Atouguia da Baleia – 19h 
29 de Fevereiro – Formação sobre voluntariado na Paróquia de Vila Franca de Xira – 15h 
29 de Fevereiro – Encontro de formação para Equipas Diocesanas de Resposta a Emergências e Catastrofes – 10h Fátima  
8 a 15 de Março – Semana Cáritas 
16 de Março – Auditoria Externa certificação da qualidade 
17, 18 e 20 de Março – Participação na semana Vicarial da Caridade de Torres Vedras  
22 e 24 de Março – Participação na Semana Vicarial da Caridade de Caldas da Rainha-Peniche  
27 a 29 de Março – Conselho Geral da Cáritas nas Caldas da Rainha 

14 Fevereiro de 2020 


