
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

MAIO DE 2019 

                              A destacar neste mês: 

137 pessoas abrangidas através da Loja Solidária É Dado 
88 pessoas abrangidas pelo Atendimento Social do Gabinete de Ação Social 
138 atendimentos realizados pelo Gabinete de Ação Social 
138 atendimentos realizados pelo Claim 
9 Pedidos de apoio no âmbito do Projeto Igreja Solidária aprovados, referenciados por 7 paróquias/GPAS 
Celebração do Dia das Famílias com atividades na Creche e lanche no Lar 
Visita das crianças da Creche ao Lar  
Inicío da colaboração dos voluntários franceses da escola de La Rochelle 
Visitas à Cáritas Paroquial de Vilar e à Cáritas paroquial de Coz 
Contactos para a constituição de duas novas Cáritas Paroquiais 
Aprovação dos Estatutos e nomeação dos elementos da Direção da Fundação Famílias comVida 
Visita do presidente da Caritas Internationalis a Portugal  

 

Gabinete de Ação Social 
 

Acolher, encaminhar e apoiar famílias em situação de maior vulnerabilidade social através do 
atendimento social 
No mês de maio de 2019 recorreram ao GAS 40 famílias, num total de 138 atendimentos sociais realizados e de 88 
pessoas abrangidas pela intervenção do GAS. 

Atendimento Social GAS – maio 2019 

N.º de atendimentos realizados 138 

N.º de famílias atendidas 40 

N.º de famílias atendidas pela 1ª vez 17 

N.º Total de pessoas das famílias atendidas 88 

N.º de famílias que receberam apoio 
material 16 

 
Dinamizar o Secretariado do Projeto Igreja Solidária 

Em maio foram submetidas 9 propostas de apoio no âmbito do Projeto da Igreja Solidária, provenientes de 7 
Paróquias/CSP da Diocese, para pagamento de rendas de casa e óculos. 
 

Outras atividades 
- 9 maio: reunião com o Pároco de Oeiras para apresentação de proposta de constituição de GPAS/Cáritas Paroquial 
e da proposta de formação + Próximo da Cáritas; 
- 10 maio: participação em ação de formação para as IPSS do Patriarcado de Lisboa sobre “A Função Terapêutica da 
Espiritualidade”, promovido pela Federação Solicitude (Turcifal); 
- 16 maio: Participação na apresentação do Estudo “Casa Comum” da Cáritas Portuguesa no Museu Nacional de 
Etnologia; 
- 17 maio: Participação no Seminário sobre “Intervenção Local e Inovação Social” promovido pelo curso de Serviço 
Social da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa; 
- 28 maio: Reunião com o GPAS de Santo Antão do Tojal, com o Pároco, para conhecimento do GPAS e da sua 
atividade e proposta de constituição de uma Cáritas Paroquial. 



 

    

 
CLAIM Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes 

Atendimento e acolhimento 
No mês de Maio o CLAIM de Cascais realizou um total de 138 atendimentos e o número de primeiros atendimentos 
efetuados durante este período foi de 34. O relatório descreve algumas situações que foram resolvidas com sucesso 
pela equipa de atendimento e o trabalho em articulação com a rede Cáritas. Salienta- se a submissão do pedido de 
pagamento ao FAMI e o convite para participação na elaboração do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) de 
Cascais para 2020-2023. 
 
Ao nível do atendimento e acompanhamento a serviços salientam-se as seguintes ações: 
- Regularização da situação de permanência em Portugal: foi emitido, com o apoio do CLAIM, a renovação de 1 
autorização de residência (AR) temporária e a concessão de 2ª via de uma AR. 
- Foram finalizadas duas manifestações de interesse. Os atendimentos neste âmbito têm que ser no Br. da Torre 
porque não existem condições para fazer no Br. da Cruz Vermelha. 
 

Apoios Pecuniários 
- O CLAIM recebeu o pedido de apoio pecuniário, para pagamento renovação AR a cidadão ucraniano, em situação 
de grande vulnerabilidade económica, saúde, habitacional.   
 

Parcerias e trabalho em rede  
PMIIC - Parceria CMC/CDL 
- Briefing e reunião com agências sobre Campanha da Diversidade, uma campanha de comunicação, de âmbito 
municipal, para promoção e valorização da diversidade no concelho. 
 
Rede Cáritas 
- A articulação e apoio interinstitucional é importante e deve ser desenvolvido, pois os utentes serão beneficiados. 
1. CÁRITAS MADRID: O facto de não existir um consulado do Senegal em Portugal implica que as pessoas tenham 
que se dirigir a Madrid, onde está o Consulado senegalês, de forma a poder tratar de determinados  assuntos, 
nomeadamente a emissão ou prorrogação do passaporte. Um utente que se encontra em Portugal teve de o fazer. O 
CLAIM procurou dar-lhe informações do que deveria fazer e tratar para a sua deslocação e fez contactos com a 
Cáritas de Madrid e Consulado para que o senhor fosse lá recebido e acompanhado por colegas da instituição. Foi 
importante este contacto com a Cáritas de Madrid, que se encontra disponível para prestar estes apoios, tal como 
nós, que já o fizemos anteriormente e continuamos disponíveis para ajudarmos.  
2. CÁRITAS DIOCESANA DE BRAGANÇA E MIRANDA: Apoio da Caritas Diocesana de Bragança e Miranda a utente 
CLAIM. O utente teve de se deslocar a Bragança, pois era a delegação com vaga em data mais próxima para tratar da 
2ª via documento. O utente nunca tinha ido a Bragança; o apoio da Cáritas foi muito importante na orientação do 
utente na cidade e na deslocação ao SEF, tendo o utente rentabilizado tempo e regressado a Lx no mesmo dia.  
 
- A contribuição com conhecimento técnico e experiência também é uma forma de trabalho conjunto.  
Foi dado feedback sobre resultados e recomendações do estudo “Casa Comum” levado a cabo pela Cáritas 
Portuguesa. 
 
CMC 
- Articulação com MMI (Mediadores Municipais Interculturais), no sentido de se conseguir a resolução der vários 
casos complexos. Este trabalho se tem contribuído em muito para a resolução dos processos. 

Rede Social de Cascais 
- A Rede Social de Cascais está a elaborar o Plano de Desenvolvimento Social (PDS) de Cascais para 2020-2023. Para 
este efeito foi criado um grupo de 25 profissionais, com diferentes backgrounds e representação institucional, ao 
longo de 7 workshops e conta com o apoio de dois consultores da Rede Social, os professores João Silveira Lobo e 
Pedro Teixeira Santos da Universidade Nova SBE. A rede social conta com cerca de 120 entidades como membros e a 



 

    

Cáritas Diocesana de Lisboa foi convidada pela sua experiência e domínio técnico na área do acolhimento e 
integração de migrantes. 
 

Gestão de recursos 
Financeiros - Cofinanciamento FAMI 
- Preparação e submissão do pedido de pagamento 05.  
 

Formações/Reuniões 
Participação no dia 06 de Maio de 2019 na Supervisão sob o tema "Gestão de conflitos" no âmbito de rede local 
(RIT), organizado pela CMC;    
Participação da equipa CLAIM na reunião de equipa técnica da CDL, no dia 13 de Maio;  
Participação no workshop para construção do Plano Desenvolvimento Social, nos dias 21, 28, 30 de Maio, organizado 
pela Rede Social Cascais; 
Participação no dia 23 de Maio, na reunião de discussão/resolução casos com MMI, organizado pela CMC; 
 

Creche 
- Nos dias 21 e 22 de maio, realizaram-se as renovações de matrícula para o próximo ano letivo.   
- Foi realizada a seleção das crianças a frequentar o próximo ano letivo.  
- Pelo quarto ano consecutivo recebemos os novos estudantes franceses da escola La Rochelle, no dia 29, que 
permanecem até ao fim do mês de junho em dias alternados na creche. 
 

Atividades Pedagógicas  
- No dia 6 de maio, celebramos o Dia da Mãe. As crianças ofereceram às mães o presente que elaboraram na área de 
Expressão Plástica. Foi um momento de ternura e carinho entre as mães e os filhos.  
- No dia 7 de maio visitamos o Lar da Bafureira, uma das valências da Cáritas Diocesana de Lisboa. Foi uma visita com 
muita emoção e troca de experiências muito positivas para ambas as valências (Creche e Lar). 
Fomos recebidos com muito carinho e com um envolvimento de ternura muito sensível, que transmite serenidade e 
tranquilidade. 
São duas valências que se juntam e passam momentos felizes que se apoiam e envolvem em conversas, carinhos e 
brincadeiras. 
- Comemoramos o Dia Internacional da Família durante a semana de 14 a 18 de maio. Apelámos à participação das 
famílias das crianças para pequenas dinamizações que poderiam realizar junto do grupo que pertence ao seu 
educando. Algumas famílias aderiram a este convite. Foram momentos enriquecedores especialmente para as 
crianças, no sentido em que tiveram oportunidade de partilhar com os amigos as brincadeiras e contacto com os 
seus familiares, transportando para a creche um pouco do seu ambiente familiar que tanto estimam e se orgulham. 
- Nos dias 14, 16 e 24 realizou-se em cada uma das três salas, a aula aberta de expressão musical. Nestes dias 
contámos com a presença/participação das famílias nas salas dos seus educandos. Conheceram as atividades 
realizadas e partilharam momentos felizes. 
- No dia 30 de maio, realizámos o passeio à Quinta Pedagógica dos Olivais. Este passeio de final de ano letivo é muito 
gratificante. As crianças têm oportunidade de observar e contatar diretamente com conceitos que aprenderam ao 
longo do ano. Conseguimos observar crianças felizes e com conhecimentos sobre a realidade envolvente.  
 

Lar da Bafureira 
Equipa  

No dia 3 Maio – Participação no primeiro 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 
partilhar experiências.  
No dia 8 de Maio – Participação no Orçamento Participativo de Cascais, uma iniciativa da CM Cascais. O Lar da 
Bafureira ganhou a sua ideia: duas carrinhas adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida. As votações serão 
em Outubro e Novembro de 2019.  



 

    

No dia 16 de Maio – Reunião de Equipa.  
No dia 21 de Maio - Reunião de equipa técnica com as fisioterapeutas; Reunião com Assistente Social da JF da 
Parede. 
No dia 30 de Maio – reunião com o Dr Farinha e o Presidente da Direção para acertar alguns pormenores relativos à 
prestação dos serviços médicos. 
 

Atividades 
No dia 15 de Maio realizou-se o lanche das Famílias.  
No dia 28 de Maio realizou-se um passeio a Fátima. Participaram 15 utentes, 2 familiares, 8 voluntários do Lar, 3 
voluntários franceses, 16 funcionários do Lar, 1 funcionário da sede. 
 

Cantina Social 
Mantém-se o apoio a um beneficiário.  
 

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 
- Em Maio realizaram-se 37 atendimentos, sendo 3 de 1ª vez;  
- Foram abrangidas 137 pessoas; 
- No dia 14 de Maio foi realizada uma formação sobre proteção de dados às voluntárias da Loja. 
 

Projecto Amigo 
- Não foram ainda comunicados os valores das recolhas e carregamentos do mês de Abril e de Maio.  
- A reunião com a Junta de Freguesia do Parque das Nações, que solicitou a retirada de todos os contentores da 
freguesia, realizou-se no dia 3 de Maio. A posição da Junta permanece de se retirarem os contentores dos locais 
onde estão atualmente. Contudo manifestou disponibilidade para se procurar locais alternativos, com menor 
impacto visual.  
  

Comunicação 
Facebook  
Depois de uma avalanche de pedidos de amizade, o facebook está agora mais tranquilo. A interação do público é 
muito residual, mas muitos dos nossos posts têm chegado a largas dezenas dos nossos amigos. Por cá, continuamos 
a falar do nosso quotidiano e de outra informação que vamos julgando relevante à prática da ação sócio caritativa na 
diocese.  
 
 
Site 
 
 
Voz da Verdade 
O texto elaborado pelo Claim foi enviado em tempo para a Voz da Verdade. Para Junho será a vez do Gabinete de 
Ação Social dar o seu contributo. 
 
Relatório de Atividades 2018 
Acompanhámos a paginação, fomos fazendo correções e melhoramentos, e insistimos para que todo o processo, 
com a impressão, pudesse ficar terminado em maio. No final do mês apenas está em falta a nota da Direção e a 
validação das contas. 
 
Estudantes franceses 
Acolhemos mais um grupo de 3 estudantes da Rochelle Business School. Tivemos com eles uma demorada conversa 
de apresentação da CDL e de outros aspetos da ação social por cá e pelo mundo. A sua 1ª experiência connosco foi 



 

    

uma ida a Fátima, com alguns dos residentes do lar. Foram depois apresentados na Creche, e já em junho, na 
Comunidade Vida e Paz e na Loja Solidária. 
 
Prémio de Fotografia CLIKON 
A EPI não conseguiu ainda enviar a proposta de imagem para o prémio.  
 
Outros 
- Produzimos 4 novas Informação CDL às Sextas; 
- Delineámos um programa para o dia Internacional da Caridade; 
- Demos seguimento à oportunidade dada pela Cáritas da Alsácia de acolher 5 jovens portugueses durante 1 ou 2 
semanas para uma ação de voluntariado; 
- Fizemos nova divulgação da Consignação dos 0,5% do IRS; 
 

Projetos, Campanhas e Outras Iniciativas 
Semana Nacional Cáritas 2020 
Começa a ser pensada a próxima semana nacional. A proposta recai sobre a Vigararia de Loures-Odivelas onde está 
em vista a formação de uma Cáritas Inter-Paroquial, onde existe um Ponto de Acolhimento Famílias comVida e onde 
vários Centros Paroquiais articulam com a Cáritas. Vão ser estabelecidos contactos para perceber se há recetividade 
à proposta por parte da Vigararia. 
 

Causa Anual da CDL 2018 e 2019 
O impasse continua quanto à sua divulgação da causa de 2019. É urgente clarificar o que fazer para que a diocese 
possa saber que a Causa CDL 2019-20 está no apoio à Associação Jovem Despertar, de Camarate. 
Aguarda-se informações sobre o avanço da obra da Casa de Alcobaça. 
 

Conselho Geral da Cáritas 2020 
A Cáritas Diocesana de Lisboa vai acolher o Conselho Geral da Cáritas em 2020. Estão já a ser desenvolvidos 
contactos com algumas unidades hoteleiras. A proposta recai na zona das Caldas da Rainha/Foz do Arelho. Pretende-
se um grande envolvimento das Cáritas Paroquiais e de outros Grupos Paroquiais, esperando-se que contribua para 
o surgimento de novos grupos naquela zona da Diocese. 
 

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

- Realizou-se a recoleção com o primeiro grupo de orientadores Famílias comVida no dia 25 de Maio. Estiveram 
presentes 7 Orientadores Famílias comVida. A recoleção foi orientada pelo Padre José Melo e permitiu refletir sobre 
o serviço pastoral prestado pelos Orientadores. 
- Continuam a decorrer as sessões de formação do 2º curso de Orientadores Famílias comVida.  
- Reunião da Equipa Coordenadora no dia 7 de Maio.  
- No dia 8 de Maio foram aprovados pelo Sr Patriarca os Estatutos da Fundação e nomeada a Direção.  
 

Coordenação Geral 
Reunião Geral de Vigários – realizou-se no dia 07 de Maio a reunião geral de Vigários. A CDL foi convidada a 
participar para dar o seu contributo, juntamente com o Departamento Socio Caritativo do Patriarcado, para a 
planificação das atividades do próximo ano pastoral que será dedicado à caridade. O Sr Patriarca pretende que cada 
vigararia possa organizar a sua semana da Caridade, numa construção em que se sintam implicados todos os grupos 
paroquiais de ação social e outros agentes da pastoral social existentes na Vigararia.  
Reunião com a Cáritas Portuguesa para pré apresentação do estudo Casa Comum – a coordenadora esteve 
presente numa reunião promovida perla Cáritas Portuguesa com o objetivo da apresentação prévia das conclusões 



 

    

do estudo Casa Comum, integrado no Projeto Mind, sobre a temática das migrações e do desenvolvimento. O estudo 
foi depois apresentado ao público no dia 16 de Maio, tendo estado presentes alguns colaboradores da CDL.   
Reunião com o Pároco de Oeiras - no dia 9 de Maio a coordenação e as colegas do Gabinete de Ação Social reuniram 
com o Pároco de Oeiras que demonstrou interesse na constituição de um grupo Cáritas Paroquial. Ficou marcado 
para dia 3 de Junho a 1ª reunião com vários paroquianos que poderão vir a integrar o grupo. 
Encontro com o presidente da Caritas Internationalis – a Direção da Cáritas num primeiro momento e, 
posteriormente a 11 de Maio, a coordenadora geral estiveram com o Presidente da Caritas Internationalis, que 
visitou Portugal. O encontro serviu para dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelas várias Cáritas Diocesanas. No 
encontro de dia 11, realizado em Leiria, foi também inaugurada a exposição itinerante Migrações e 
desenvolvimento, integrada no Projeto Mind.   
Reunião de Equipa Técnica – no dia 13 de Maio a equipa técnica da CDL esteve reunida para conhecer as conclusões 
do estudo sobre a imagem da Cáritas, apresentado no último conselho geral, para conhecer a ferramenta de 
avaliação de impacto, integrada no projeto Quantitas e para se pensar em propostas de atividade para o próximo 
ano pastoral, que será dedicado ao tema da Caridade. 
RGPD – No dia 14 de Maio realizou-se uma formação sobre proteção de dados para a administrativa da sede. De 
seguida realizou-se a habitual reunião de trabalho para monitorização do plano de ação definido e reavaliação do 
mapeamento dos riscos elaborado no início do processo. 
Reunião com Pároco e Diretor do Centro Paroquial de Carnide – com vista a uma futura integração paroquial da 
Creche Cáritas foi realizada uma primeira reunião exploratória, no dia 15 de Maio. 
Visita à Cáritas Paroquial do Vilar – no dia 17 de Maio, a convite da Direção da Cáritas Paroquial, o presidente e a 
coordenadora Geral visitaram a Cáritas Paroquial do Vilar. A dificuldade de recrutamento de recursos humanos é 
uma preocupação atual.  
Candidatura ao Prémio BPI Rural – com vista a uma candidatura conjunta a este financiamento realizou-se uma 
reunião com a Cáritas Portuguesa, a CD de Bragança e a CD de Angra. A proposta a candidatar estará relacionada 
com formação às famílias e mobilização de jovens para o voluntariado social. 
Visita à Cáritas Paroquial de Coz – No dia 22 de Maio a Tesoureira, a coordenadora e as colegas do Gabinete de 
Ação Social visitaram a Cáritas Paroquial do Coz, Vigararia de Alcobaça. Para além da sede da Cáritas foi 
proporcionada uma visita ao Mosteiro de Santa Maria de Coz, à Ermida de Santa Rita e ao Santuário de Nossa Sra da 
Luz. A visita permitiu conhecer melhor a realidade local desta Cáritas Paroquial e o trabalho por ela desenvolvido.  
Reunião com o Grupo Paroquial de Ação Social de Santo Antão e de São Julião do Tojal – a convite do Padre Tiago 
Neto no dia 28 de Maio a coordenadora geral e as colegas do Gabinete de Ação Social reuniram com o Pároco e o 
grupo paroquial de ação social com vista à criação de uma Cáritas Paroquial. Por se tratar de uma unidade pastoral a 
proposta será a constituição de uma Cáritas Interparoquial. 
Calendário Pastoral Diocesano – Conforme é habitual a CDL enviou o seu contributo para o calendário Pastoral 
Diocesano de 2019/2020.     
 
 
 

                         Datas a Recordar: 
24 de Junho – Encontro com o Grupo da Paróquia de Oeiras 
25 a 28 de Junho – 1ª Semana de Formação da Cáritas 
26 de Junho – Formação aos voluntários da Cáritas Paroquial da Falagueira 
29 de Junho – Arraial da Creche Cáritas – Encerramento do ano letivo 

 
19 de Junho de 2019 


