
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

JUNHO DE 2019 

                              A destacar nestes meses: 

97 pessoas abrangidas através da Loja Solidária É Dado 
63 pessoas abrangidas pelo Atendimento Social do Gabinete de Ação Social 
130 atendimentos realizados pelo Gabinete de Ação Social 
56 atendimentos realizados pelo Claim 
5 Pedidos de apoio no âmbito do Projeto Igreja Solidária aprovados, referenciados por 5 paróquias/GPAS 
Reuniões com voluntários da Paróquia de Oeiras com vista à constituição de uma Cáritas Paroquial 
Reconhecimento da Cáritas Interparoquial de Santo Antão do Tojal 
Formação aos voluntários da Cáritas Paroquial da Falagueira 
Sessão de Esclarecimento para técnicos do município de Cascais sobre a Lei de Estrangeiros 
Participação do Claim na elaboração do PDS de Cascais 
Arraial de fim de ano letivo na Creche  
Participação da equipa técnica do Lar no grupo de trabalho do projeto Cuidar Melhor da Alzheimer Portugal 
Encontro de formação com voluntárias da loja 
Em impressão relatório de atividades 2018 
Preparação do intercâmbio com a Cáritas Diocesana da Alsácia 
Reunião nº1 da Direção da Fundação Famílias comVida 
Participação de 6 colaboradores da CDL na 1ª Semana de Formação da Cáritas 

 

Gabinete de Ação Social 
 

Acolher, encaminhar e apoiar famílias em situação de maior vulnerabilidade social através do 
atendimento social 
No mês de junho de 2019 recorreram ao GAS 27 famílias, num total de 130 atendimentos sociais realizados e de 63 
pessoas abrangidas pela intervenção do GAS. 

Atendimento Social GAS – junho 2019 

N.º de atendimentos realizados 130 

N.º de famílias atendidas 27 

N.º de famílias atendidas pela 1ª vez 15 

N.º Total de pessoas das famílias atendidas 63 

N.º de famílias que receberam apoio 
material 4 

 
Dinamizar o Secretariado do Projeto Igreja Solidária 

Em junho foram submetidas 5 propostas de apoio no âmbito do Projeto da Igreja Solidária, provenientes de 4 
Paróquias/CSP da Diocese, para pagamento de rendas de casa e próteses dentárias. 
 

Outras atividades 
- 3 e 24 de junho: encontro na Paróquia de Oeiras com o Pároco e os voluntários que se disponibilizaram para a 
constituição da nova Cáritas Paroquial; 
- 6 e 7 de junho: participação no Encontro Nacional de Serviço Social, Saúde Mental e Direitos Humanos: o novo 
regime do maior acompanhado; 



 

    

- 19 de junho: reunião na Paróquia de Oeiras com o Pároco e a Assistente Social do Centro Social Paroquial para 
preparação do encontro de dia 24; 
- 26 de junho: formação em Atendimento de Proximidade à Cáritas Paroquial da Falagueira; 
- 28 de junho: participação na formação sobre Design Thinking aplicado à intervenção social, promovida pela Cáritas 
Portuguesa; 
- 29 de junho: participação no Arraial da Creche Cáritas. 

 

CLAIM Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes 

Atendimento e acolhimento 
No mês de Junho o CLAIM de Cascais realizou um total de 56 atendimentos e o número de primeiros atendimentos 
efetuados durante este período foi de 12. O relatório descreve o trabalho da equipa CLAIM ao nível do atendimento, 
da articulação com parceiros e do cofinanciamento. Salienta- se a realização de um momento formativo sobre Lei de 
Estrangeiros, a pedido de parceiros. 
 
Ao nível do atendimento e acompanhamento a serviços salienta-se o seguinte: 
- Acompanhamento de utente à Conservatória Registos Centrais em Lisboa (a utente foi atendida excecionalmente, 
dado estar acompanhada  por técnica da CDL/CLAIM, sem ser direito a senha; tal não teria acontecido se tivesse ido 
sozinha). 
 

Apoios Pecuniários 
Não foram atribuídos este mês. 
 

Parcerias e trabalho em rede  
PMIIC - Parceria CMC/CDL 
- Análise de proposta de agência sobre Campanha da Diversidade; 
- Apoio na organização do evento do Programa de Literacia; 
 
CMC 
O CLAIM foi convidado a dinamizar uma mesa redonda com o tema da Lei de Estrangeiros, com os Mediadores 
Municipais. A sessão foi realizada no dia 3 de junho na Junta de Freguesia de Cascais/ Estoril (no Estoril). Estiveram 
mais de 30 técnicos de várias entidades dos territórios da Torre e Galiza. O retorno dos participantes sobre a 
iniciativa, que adveio de uma técnica do Centro Paroquial da Boa Nova, foi bastante positivo e a CMC tem intenção 
de repetir a iniciativa. Estes pedidos formativos por parte dos parceiros evidenciam o CLAIM como um recurso que 
também é necessário às entidades, dado o conhecimento e experiência que detém do atendimento a imigrantes. 
 

Formações/Reuniões 
- Reunião com parceiros do grupo de Casos Complexos (SEF e Associações de Imigrantes) - Medida 43, no âmbito da 
regularização da situação de permanência, organizado pela CMC; 
- Reunião com a Associação Acácia, promovida por esta; 
- Workshops para elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Social de Cascais, realizados nos dias 06,18 e 
25 de Junho de 2019, organizado pela Rede Social Cascais; 
- Reunião CLAIM - equipa de atendimento, no dia 12 de Junho de 2019 
- Reunião com colegas do Gabinete de Ação Social e a Coordenadora Geral, no dia 17 de Junho de 2019, para 
preparação do encontro de formação da Cáritas Paroquial de Oeiras Organização; 
- Formação sobre "Pensamento social Cristão" e "Design Thinking" aplicado à intervenção social, realizada nos dias 
26 e 28 de Junho de 2019, numa organização da Cáritas Portuguesa; 
- Participação no evento de celebração do fim do ano letivo e de entrega de diplomas do Programa de Literacia da 
CMC, no dia 28 de Junho de 2019, organizado pela CMC.  
 
 



 

    

Creche 
- Durante a semana de 17 a 21 de Junho, foram realizadas as Reuniões de Pais de cada uma das três salas que 
constituem a Creche Caritas.  
- Dia 30 realização da Festa de Final de Ano com o Tema “ A Quinta da Amizade”. 
 

Atividades Pedagógicas  
- Este ano o Dia Mundial da Criança, dia 1 de Junho, aconteceu a um sábado. Por isso, celebrámos esse dia na 
segunda-feira seguinte, dia 3 de Junho. As crianças das salas de 1 e 2 anos juntaram-se no parque da Creche e 
fizeram jogos, dançaram, rebentaram bolas de sabão…  
À tarde, os meninos da sala dos 2 anos tiveram direito a um lanche especial, ao ar livre, no parque da Creche. As 
adultas da sala preparam sandes com formas de coração, estrela, menino e menina, bolachas e sumos. 
Na sala de Berçário foi montada uma piscina de bolas, para que os bebés tivessem sensações e experiências novas 
neste dia especial. 
Foi ainda oferecido a cada sala um presente - na sala de berçário e de um ano um panamá pintado com a 
participação das crianças e na sala de 2 anos um jogo do galo. 
- No dia 7 de Junho as famílias das crianças da sala dos 2 anos foram recebidas na nossa Creche para celebrar o facto 
de os seus filhos serem finalistas. A comemoração dos meninos finalistas foi sempre feita durante a festa de final de 
ano, mas este ano decidimos fazer diferente e reservar uma tarde só para as crianças e suas famílias de quem nos 
temos de despedir.  
Assim, inicialmente as famílias sentaram-se no refeitório e cada criança foi entrando com um cartaz feito por ela que 
tinha a frase “nesta creche aprendi a …”, com alguma aprendizagem significativa ilustrada com uma fotografia da 
criança. Depois, já sentados ao colo dos pais, as famílias puderam ver juntas um vídeo, preparado pela Equipa 
Educativa da sala com muitas fotografias, ilustrando os melhores momentos do grupo. Por fim, fomos todos para o 
parque da creche lanchar, conversar e partilhar sorrisos e saberes.  
- No dia 29 de Junho realizou-se a Festa de Final de Ano – Arraial da Creche Caritas, esta festa decorreu no Parque da 
Creche, situado nas traseiras da Instituição. É uma festa preparada e organizada para as famílias das crianças e dos 
funcionários da Creche. 
Este ano contámos com a participação da professora de expressão Musical que nos ajudou na construção de uma 
apresentação diferente. Em vez de cada uma das salas fazer uma apresentação e depois sair do “palco” e ir ter com a 
sua família, adaptamos uma conhecida história “A Quinta da Amizade” e cada sala fazia uma pequena apresentação 
(parte da história), mas quando terminavam ficavam no palco a assistir à apresentação das crianças das outras salas. 
No final, cantamos em conjunto uma canção para finalizar a história e ainda cantamos o hino com as “nossas” 
crianças bem pertinho de nós. 
Este dia foi enriquecido com dois aniversários muito especial, o de uma colega e o de uma criança da sala dos 2 anos. 
Cantámos os parabéns e partilhamos um rico lanche oferecido por cada uma das famílias. 
 

Lar da Bafureira 
Equipa  

- Mensalmente a equipa técnica participa no grupo de trabalho do projeto Cuidar Melhor da Alzheimer Portugal. Um 
grupo informal de vários técnicos, de instituições de Cascais, que se reúne uma vez por mês para discutir casos e 
partilhar experiências.  
- No dia 6 de Junho participação da DT no Encontro Nacional de Serviço Social, Saúde Mental e Direitos Humanos: O 
Novo Regime do Maior Acompanhado. 
- No dia 11 de Junho realizou-se a reunião de voluntários. 
- No dia 25 de Junho a DT participou na reunião da equipa da Qualidade.  
 

Atividades 
- No dia 12 de Junho realizou-se o Arraial do Lar da Bafureira. Participaram 4 famílias, no total de 8 familiares. 
- No dia 28 de Junho realizou-se o almoço de despedida da funcionária Isabel Sebastião, que se reformou. 
 



 

    

Cantina Social 
Mantém-se o apoio a um beneficiário.  
 

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 
- Em Maio realizaram-se 28 atendimentos, sendo 2 de 1ª vez;  
- Foram abrangidas 97 pessoas; 
- No dia 4 de Junho realizou-se um encontro de formação com as voluntárias da Loja, na sede da CDL. Participaram 4 
voluntárias. 
 

Projecto Amigo 
- Foram comunicados os valores das recolhas e carregamentos do mês de Abril. O valor total de recolhas foi 131.981 
Kg e o total carregado de 109.317 kg. 
   

Comunicação 
Facebook  
Manteve-se a atualização regular de conteúdos.  
 
Site 
Foram feitas atualizações regulares de conteúdos. 
 
Voz da Verdade 
O artigo a cargo do GAS saiu no dia 23 de Junho, tal como planeado. 
 
Relatório de Atividades 2018 
O relatório seguiu para impressão no dia 28 de junho.  
 
Prémio de Fotografia CLIKON 
Voltaremos a conversar com a Professora da EPI para sondarmos se é de realmente possível à EPI esta colaboração 
com a CDL.  
 
Newsletter 17 
Conseguimos enviar a 2ª Newsletter deste ano (nº 17) aos seus 1141 subscritores, dentro do tempo previsto. 
Julgamos que o seu conteúdo, na generalidade, serve os interesses e a curiosidade de todos. 
 
Outros 
- Produção das informações “CDL às Sextas”; 
 

Projetos, Campanhas e Outras Iniciativas 
Estudantes franceses 
No início de junho, os 3 jovens franceses foram encaminhados para a Loja Solidária e para a Comunidade Vida e Paz, 
onde estarão todas as 3ªs e 5ªs feiras.   

 
Grupo Voluntários Alsácia 
Escolhida a forma de constituição do grupo de jovens, procedeu-se ao contacto com as Cáritas Paroquiais da 
Diocese. Das que nos responderam, apenas Vila Franca de Xira referiu não ter ninguém a quem colocar o desafio. 
Responderam positivamente: Alcobaça, Falagueira, Camarate, Óbidos e Agualva-Cacém, com um jovem cada uma. 
Os jovens vão estar na Alsácia (Ferrette) entre 20 julho e 04 de agosto.   

 



 

    

Semana Nacional Cáritas 2020 
Foram estabelecidos contactos para perceber se há recetividade à proposta de realização da semana nacional na 
Vigararia. Ainda não houve resposta. 
 

Causa Anual da CDL 2018 e 2019 
Terminou a primeira fase da obra da Casa de Alcobaça. Conforme acordado o valor respetivo foi transferido para a 
Fábrica da Igreja. Irá avançar agora a segunda fase. 
 

Conselho Geral da Cáritas 2020 
Foram visitadas duas unidades hoteleiras, uma na Foz do Arelho outra nas Caldas da Rainha para se começar a 
definir o local onde irá decorrer o conselho geral do próximo ano.  
 
 

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

- Realizou-se a reunião nº 1 da Fundação. 
- Procedeu-se à abertura da conta bancária. 
- Está a ser definida a estratégia de angariação de fundos.   
 

Coordenação Geral 
Encontro com voluntários da Paróquia de Oeiras - no dia 03 de Junho e depois dia 24 junho a coordenação e as 
colegas do Gabinete de Ação Social orientaram a 1ª e 2ª reuniões com vários paroquianos que poderão vir a integrar 
o grupo da Cáritas paroquial. 
Reconhecimento da Cáritas Interparoquial de Santo Antão do Tojal – No início de Junho foi enviada a carta de 
reconhecimento formal da Cáritas paroquial de Santo Antão do Tojal. 
Reunião da Cúria – No dia 6 de Junho a coordenadora participou na reunião da Cúria, fazendo uma breve exposição 
do trabalho realizado no último trimestre e do planificado para o próximo, com especial destaque para as reuniões 
desenvolvidas para a constituição de novas Cáritas paroquiais. Surgiu a possibilidade de colaboração com o SDER 
(secretariado diocesano da educação religiosa) em iniciativas que as escolas venham a desenvolver na área das 
migrações ou de angariação de bens. 
Encontro Serviço Social e Direitos Humanos – participação no encontro de serviço social, relacionado com o tema 
do novo regime do maior acompanhado, que se realizou dia 6 e 7 de Junho. 
Reunião com DPO – Para acompanhamento do trabalho desenvolvido a coordenadora reuniu com o responsável 
pela proteção de dados da CDL, nos dias 14 e 25 de junho.  
Reunião de Coordenadores Diocesanos das Emergências – No dia 15 de Junho em Fátima reuniram-se os 
coordenadores diocesanos das emergências, para se iniciar a operacionalização do Plano Institucional de Resposta a 
Emergências e Catástrofes. A Coordenadora esteve presente em representação do coordenador diocesano.  
Reunião com Pároco de Oeiras – no dia 19 de junho realizou-se uma nova reunião com o Pároco de Oeiras para 
organização da nova reunião com os voluntários que poderão vir a integrar a Cáritas Paroquial. 
Reunião da Equipa da Qualidade – realizou-se no dia 25 de Junho a reunião com a equipa da qualidade para 
monitorização das atividades desenvolvidas e planificação das ações futuras. 
1ª Semana de Formação Cáritas – no dia 28 de Junho a coordenadora geral, uma colega do CLaim e as colegas do 
GAS participaram no módulo sobre Design Thinking aplicado à intervenção social, integrado na 1ª semana de 
formação da Cáritas, organizada pela Cáritas portuguesa. A colega do secretariado, a DT do Lar e uma colega do 
Claim participaram ainda num outro módulo sobre Introdução à Cáritas e Pensamento Social Cristão. 
Arraial da creche – no dia 29 de junho a coordenadora marcou presença no arraial de final de ano letivo na Creche 
Cáritas. 
Reunião com GAS – No dia 3 e depois no 17 de Junho (com a presença da colega do Claim) realizou-se reunião com 
as colegas do Gabinete de Ação Social para se preparar as sessões na Paróquia de Oeiras.  



 

    

Prémio BPI La Caixa – Numa iniciativa conjunta da Cáritas Portuguesa, CD de Angra do Heroísmo, CD de Bragança e 
CD de Lisboa submeteu-se candidatura ao Prémio BPI Rural 2019. A proposta integra trabalho a desenvolver com 
famílias acompanhadas pela Cáritas e na Diocese de Lisboa foram escolhidos como parceiros as Cáritas Paroquiais de 
Óbidos e Alcobaça. 
 

                         Datas a Recordar: 
17 de Julho – Reunião com Vigário da vigararia de Loures Odivelas 
18 de Julho – Visita de D. Américo à CDL 
05 de Setembro – Dia da Caridade  
07 e 08 de Setembro – Campanha de recolha de material escolar 
20 de Setembro – IV encontro com voluntários da Paróquia de Oeiras 
21 de Setembro – II encontro de coordenadores diocesanos das emergências  

 
15 de Julho de 2019 


