
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

MARÇO DE 2021 

                              A destacar neste mês: 

247 pessoas abrangidas pelo Atendimento Social do Gabinete de Ação Social 
375 atendimentos realizados pelo Gabinete de Ação Social 
10 famílias apoiadas pelo Apoio Cáritas Lisboa, através de 10 Paróquias da nossa Diocese  
141 atendimentos realizados pelo Claim Cascais 
Ação de sensibilização sobre documentação a parceiros do Claim Cascais 
Ação de sensibilização sobre Programa de Retorno Voluntário a alguns técnicos da CDL 
Ação de sensibilização a parceiros sobre acesso a PC por crianças no âmbito do Projeto Ligar Pessoas e Serviços 
Maioria dos residentes do Lar receberam a 2ª dose da vacina 
Realização da Semana Nacional Cáritas 2021  
Mais 2 Paróquias apoiadas com tickets refeição 
7 Paróquias apoiadas com computadores 
13 Vigararias já identificaram representante para a área das emergências 
Aprovação do novo Plano Estratégico da Cáritas em Portugal 
Contactos com mais 5 Paróquias com vista à criação de Cáritas Paroquiais 

 

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 Março 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 Março de 2021 recorreram ao Gabinete de Ação Social 100 famílias, das quais 87 novas famílias, num 
total de 375 atendimentos sociais realizados e de 247 pessoas abrangidas pela intervenção do GAS. 
Das 100 famílias atendidas, 10 famílias foram apoiadas, através do APOIO CÁRITAS LISBOA (abrangendo um total de 
30 pessoas), através de 10 Paróquias da nossa Diocese. Os pedidos de apoio do ACL foram maioritariamente para 
habitação e despesas básicas. 

Atendimento Social GAS e Apoio Cáritas Lisboa 
Março2021 

N.º de atendimentos realizados 375 

N.º de famílias atendidas 100 

N.º de famílias atendidas pela 1ª vez 87 

N.º total de pessoas das famílias atendidas 247 

N.º de famílias apoiadas pelo Apoio Cáritas 
Lisboa 10 

N.º de famílias que receberam apoio do 
GAS 0 

N.º total de pessoas apoiadas 30 

 
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 Março o CLAIM de Cascais realizou um total de 141 atendimentos. 
 
Alterações do horário do CLAIM durante este mês:  
Durante o mês de março a equipa manteve-se em teletrabalho, por continuar em vigor o estado de emergência. Os 
atendimentos foram assegurados no horário habitual, por telefone, mail e zoom. 
 
Articulação com parceiros 
Foram recebidos pedidos de alguns parceiros e articulámos com 12 entidades para apoio em diversas áreas da 
integração de imigrantes. 
 
Parcerias e outras Iniciativas 
No dia 3 de Março reunião do CLAIM com os colegas do Projeto Ligar para transmitir informação do GASI (Gabinete 
de Apoio Social) sobre os apoios escolares, nomeadamente equipamentos escolares. 
 
No dia 11 de Março, entre as 10h e as 13h o CLAIM dinamizou uma sessão de sensibilização sobre documentos de 
identificação para parceiros: SER+ (2 auxiliares ação direta Eq RSI); Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão (2 
assistentes sociais) e os colegas do Projeto Ligar – CDL. 
 
No dia 25 de Março, entre as 10h30 e as 12h.30) o CLAIM organizou uma sessão de informação / sensibilização sobre 
o Projeto de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração, em parceria com a Organização Mundial das Migrações. 
A ação foi dinamizada pela OIM, (via Microsoft Teams) com programa proposto pelo CLAIM. 

Programa: 
Apresentação da atividade OIM 
Programa de retorno voluntário e Reintegração (como surgiu; a necessidade deste programa de apoio no ciclo 
de migração; quais as condições do programa; apoio à reintegração no país de origem) 
Como abordar / divulgar / propor o programa, sem os imigrantes se sentirem «excluídos da comunidade 
portuguesa» 

Participaram na sessão os elementos da equipa do CLAIM (IM, SC, HC), da equipa do Projeto Ligar, e as colegas do 
GAS. 
 
Outros 
Contributo para o Relatório de Atividades da CDL 2020 – Revisão de 3 testemunhos de pessoas (1 técnico e 2 
utentes) que recorreram ao CLAIM. 
 

Gestão de recursos 
Recursos Humanos 
Continuação da formação/ integração do novo recurso humano da equipa de atendimento do CLAIM: formação 
teórica e prática. A SC já efetuou algumas diligências e participou em atendimentos via zoom.  
 
Financeiros e Administrativos - Cofinanciamento FAMI177 
- Resposta a pedido de esclarecimentos de PP13 no âmbito da avaliação do pedido de saldo final  
- Preparação de relatório final 
 
Financeiros e Administrativos - Cofinanciamento FAMI572 



 

    

- Continuação de preparação PP02 (pedido de pagamento/reembolso de despesas do período OUT-DEZ.2020), 
incluindo sistematização da BD utentes e apuramento de indicadores e elaboração de relatório de execução física e 
financeira. 
 
Reuniões e Formações 
5.mar (11h00-13h00) – SC+ IM - Sessão de formação “Apátrida”, dinamizada pela ACNUR e ACM 
10.mar (manhã) – Reunião CLAIM para analisar casos complexos enviados pela CASA – Centro de Apoio aos Sem 
Abrigo - (4 casos) 
10.mar (tarde) – IM+ HC – Preparação da sessão de esclarecimento para parceiros (revisão de ppt e conteúdos) 
12.mar (manhã) – IM+SC+HC - Encontro da Quaresma da Pastoral Social comunicação do Sr Cardeal Patriarca 
15.mar – Participação na reunião de equipa técnica da CDL 
17.mar – Reunião de Equipa Claim  
22.mar (14h30-17h)- SC+HC – Participação II Sessão do Ciclo de Conferências: "Violência Doméstica: compreender 
para intervir" - I Parte - 22 de março, às 14h30 |"A vitimação de crianças e jovens em contexto de Violência 
Doméstica" , promovida pela Caritas Arquidiocesana de Braga, Universidade Minho e CIG. 
23.mar (14h30-17h) – SC+HC- - Participação no OECD - Calouste Gulbenkian Seminar for the launch of the OECD 
publication “Making Integration Work: Youth with Migrant Parents” . 
29.mar (manhã) – SC + HC – Participação na sessão de formação de colaboradores sobre o 2º Capítulo da “Fratelli 
Tutti”. 
 

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 continuação da construção 
do programa de capacitação, a ação de sensibilização sobre direitos das crianças no acesso aos computadores para 
ser assegurado o ensino à distância e as entrevistas a parceiros estratégicos. 
 
ATIVIDADE 00 - COORDENAÇÃO  
Gestão financeira e report 
- Preparação PP05 (pedido de reembolso relativo a despesas do período OUT-DEZ.2020). 
- A CDL foi notificada de uma visita da SGMAI, responsável pelo financiamento FAMI no projeto LIGAR. Não tem o 
peso de uma auditoria. Chama-se “visita de controlo no local” e destina-se a assegurar que tudo está em ordem 
relativo às despesas que já foram pagas (junho a setembro de 2020), bem como as evidências de implementação do 
projeto. A ação irá decorrer na sede, no dia 22 de Abril e o TOC já foi envolvido, pois será necessário apresentar 
alguns documentos da contabilidade. 
 
Acompanhamento da atividade de execução física – construção do Programa 
- Continuação da construção do programa de capacitação, no seguimento do que foi já referido no relatório anterior. 
Com base no estudo às organizações foram identificadas 3 áreas estratégicas de atuação:  
1) RH – formação/informação a técnicos e voluntários sobre tema das migrações;  
2) Serviços/respostas – formação/ações de melhoria nas respostas prestadas;  
3) Parcerias – melhoria do trabalho em rede.  
- Foi envolvido o consultor que realizou o relatório final do estudo para dar feedback sobre o processo de 
construção.  
 
ATIVIDADE 01 – PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO – Parceiros estratégicos e guia de recursos/BP 
- Marcação de entrevista para envolvimento no projeto dos parceiros que responderam ao convite: Instituto 
Marquês Vale Flor; Associação Aproximar; Centro Padre António Vieira. 
- Elaboração de guia/referencial de recursos e boas práticas na área das migrações que irá ser necessário na 
construção dos conteúdos das ações de capacitação futuras.  
 
ATIVIDADE 02 – CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO – Ação de Sensibilização 



 

    

- Levada a cabo uma ação de informação/sensibilização a paróquias/GPAS sobre a questão dos direitos das crianças 
no acesso à educação, nomeadamente a necessidade de aquisição de PC. A ação foi abrangente referindo as crianças 
em geral, mas deu particular atenção às crianças imigrantes que, muitas vezes, pela situação irregular de 
permanência em Portugal têm sido privadas deste direito. Esta ação derivou de uma comunicação do ACM (Alto 
Comissariado para as Migrações) a chamar a atenção para este direito e enquadrando-o juridicamente. O projeto 
LIGAR, em articulação com o CLAIM Cascais e a coordenação geral, decidiu levar a cabo uma ação de sensibilização 
para este assunto e levantamento de algumas necessidades existentes no terreno.  
A ação decorreu telefonicamente, durante cerca de 2 semanas e meia. Foram contactadas 145 entidades das quais 
92 (cerca de 64%) conseguimos contacto efetivo. Desta ação derivaram 2 pedidos de ajuda que foram respondidos 
e/ou remetidos para a coordenação geral e /ou CLAIM. 
- Reunião com ACM sobre Programa Mentores para Imigrantes, que tem potencial para ser replicado localmente. 
 
OUTROS 
- Elaboração de texto Newsletter trimestral CDL 
- Elaboração texto relatório anual CDL 2020 
- Apoio na elaboração Newsletter - CLAIM 
- Apoio na recolha de testemunhos para relatório anual CDL - CLAIM 
 

FORMAÇÃO, REUNIÕES E PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS INICIATIVAS 

DATA TIPO TEMA ORGANIZ. PARTICIPAÇÃO 

03.MAR.2021 Webinar 

Lançamento relatório "Portugal, Balanço Social 2020" 

Nova SBE todos 

03.MAR.2021 Sessão Era estrangeiro e me acolheste» - Abrir a casa e o 
coração ao estranho - Ermanno Savarino, Padres da 
Consolata 

Capela do 
Rato 

 

05.MAR.2021 Formação Ação de Formação sobre Apatridia – ACNUR ACM  

11.MAR.2021 Sessão Escl. Lei da imigração – sessão a parceiros SER+ CLAIM 
Cascais 

 

25.MAR.2021 Formação PRV - Programa de Retorno Voluntário - OIM CLAIM 
Cascais 

 

MAR/ABRIL Formação-
Ação 

Hackathon 100% Colaborativo - Desenhar o Futuro da 
Economia Social (área de avaliação de impacto) 

SCML  

 

Lar da Bafureira 
Utentes 
No dia 20 de Março 2021 27 utentes tomaram a segunda dose da vacina e 2 utentes tomaram a primeira dose da 
vacina; 
Ao longo do mês foram integrados no Lar 4 residentes novos; 
 
No dia 25 de Março 2021 – Nova organização de medicação em blister vindo da farmácia: mais fácil de compreender 
as saquetas de cada residente e mais fácil a sua administração.  
 
Equipa  
Os colaboradores estão a ser testados 1 vez por mês ao abrigo da parceira com a SS; 
No dia 20 de Março 8 colaboradores tomaram a primeira dose da vacina e 3 colaboradores tomaram a segunda dose 
da vacina; 
Participação no encontro de equipa de colaboradores da CDL “Fratelli Tutti”;  
Participação na Formação da Alzhemier Portugal “Desafios na gestão de casos positivos em contexto institucional”;  
Reunião de colaboradores do Lar; 
Reunião com farmácia – explicação de como será a nova terapêutica em blister.  
 



 

    

Atividades 
No dia 12 de Março o Lar recebeu no jardim o Coro das Guias de Carcavelos e Cascais.  
 
Outros assuntos 
29 de Março 2021 – Recolha de material descartável oferecido pela CMCascais. 
Pedido à Direção para serem avaliadas propostas do elevador e do contentor.  
 

Cantina Social 
Ainda não foi retomado o apoio prestado.  
 

Projecto Amigo 
Não foram reportados ainda os valores referentes às recolhas de Março nem entregue qualquer pagamento para 
contrapartida. 
 

Comunicação 
Rede Cáritas da Diocese de Lisboa 
Produzimos a 3ª edição da Rede Cáritas da Diocese de Lisboa.  
 
Colaboração com Jornal Voz da Verdade 
O artigo deste mês foi sobre a Cáritas Jovem.  
 
Gestão de canais 
Atualizámos e inserimos novos conteúdos nas nossas redes. 
 
Relatório de Atividade 2020 
Iniciámos o trabalho de edição de textos do RA20.  
 
Newsletter 
Produzimos e enviámos a Newsletter 24.  
 
Outros 
Produzimos o Cartaz para a Campanha de Recolha de Medicamentos.  
 

Projetos e Parcerias 

Casa Aconchego de Alcobaça 
Foi finalizado e assinado o acordo de gestão do apoio concedido pela CDL à obra da Casa Aconchego. Foram 
estipulados os prazos para o pagamento dos montantes em falta.  
 
Zambujal + 
Sem novos desenvolvimentos.    
 

Semana Cáritas 2021 

A Semana Cáritas decorreu conforme o planeado e de acordo com as atuais restrições sanitárias. 
Dia 4 de Março realizou-se a Vigilia de Oração em parceria com a Pastoral Juvenil e Universitária do Patriarcado de 
Lisboa. Foi animada por um grupo de jovens da Paróquia de Na Sra do Amparo de Benfica, que acolheu o evento e 
foram lidos diversos testemunhos de pessoas acompanhadas pela Cáritas. 
No dia 7 de Março, dia Cáritas o Presidente participou na Eucaristia presidida pelo Sr Patriarca na Igreja de Na Sra 
dos Navegantes, no Parque das Nações. 



 

    

Da parte da tarde realizou-se a conferência on line – A minha leitura da Fratelli Tutti com a participação de 2 
professores da UCP e do Conselheiro Espiritual da CDL.  
O programa e transmissão das várias iniciativas foram divulgados por todos os canais ao dispor, incluindo a Cáritas 
Portuguesa, os meios de comunicação do Patriarcado de Lisboa e da Ecclesia. 
A Vice Presidente participou no programa semanal da Ecclesia sobre as leituras de Domingo e pode apresentar a 
ação desenvolvida pela Cáritas. 
O Presidente esteve em Famões no âmbito de uma reportagem da RTP. 
 

Fundação Famílias comVida 
No dia 4 de Março realizou-se mais uma reunião de Direção e nesse mesmo dia uma reunião com as responsáveis da 
formação na UCP para fechar o calendário do curso e o conteúdo do programa formativo. 
 
Desde dia 16 de Março, com uma periodicidade semanal e durante 6 sessões foi organizado um percurso formativo 
para voluntários que vão acompanhar pessoas isoladas, pelo telefone. A formação foi promovida pela Associação de 
Gerontologia e, percebendo-se a adequabilidade dos conteúdos poderem ser organizados outros percursos 
formativos para voluntários das Paróquias que também queiram prestar este tipo de apoio. 
  

Plano Diocesano de resposta a emergências e catástrofes 
No mês de Março, dia 10, realizou-se uma reunião 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.  
 
Em relação à implementação do PIREC na Diocese de Lisboa foi apresentado o Plano nas reuniões de Vigararia de 
Lisboa IV e de Lisboa I, no dia 4 de Março, na das Caldas da Rainha, dia 9 de Março e na da Amadora no dia 23, esta 
já presencial.  
No dia 1 de Março realizou-se uma reunião com o representante da Vigararia de Sintra, para esclarecimento de 
dúvidas e no dia 5 com os representantes das Vigararias de Lourinhã e Alcobaça-Nazaré para apresentação do PIREC 
e da atividade a desenvolver em cada Vigararia. No dia 23 de Março reunimos com os representantes da Vigararia de 
Torres Vedras para esclarecer algumas questões em relação ao trabalho de mapeamento dos recursos mobilizáveis.   
No dia 31 promoveu-se uma reunião com os representantes das Vigararias de Mafra, de Lisboa IV e de Caldas da 
Rainha para apresentação do PIREC e do trabalho a desenvolver. 
O coordenador diocesano das emergências participou na reunião de Direção de dia 8 de Março para apresentação 
do PIREC e do trabalho desenvolvido até ao momento. 
A equipa diocesana de emergência reuniu no dia 18 de Março, para continuar a trabalhar no Plano Diocesano e 
definir as próximas ações a desenvolver. 
 
------ 
Foram recebidos pedidos de tickets de mais 2 Paróquias sendo o total do valor já doado por esta via (entre Jan e 
Março de 2021) de 31.090€. 
Através da Cáritas Portuguesa foram recebidas mais 1400 máscaras, e algumas garrafas de álcool gel, doadas pela 
Cáritas de Macau e alguns cremes, sabonetes e um tablet doados pela La Roche. Parte dos cremes e o tablet foram 
enviados para o Lar, para apoio às comunicações com os familiares. 
Foram adquiridos à Entreajuda mais 20 computadores de secretária, o que permitiu atender a pedidos pendentes e 
outros que chegaram de 7 Paróquias. Tendo passado já dois meses desde a suspensão das aulas presenciais 
continuam a chegar muitos relatos de crianças que continuam a não ter meios para acompanhar o ensino à 
distância.     
 

Coordenação Geral 
Reuniões com responsável da Proteção de Dados da CDL – Nos dias 2 e 19 de Março realizaram-se as reuniões 
periódicas sobre o RGPD. Foi feita uma análise do site, sobretudo nas áreas onde se recolhem dados pessoais e onde 



 

    

se publicam fotos e iniciou-se a revisão do mapeamento dos dados recolhidos nos diferentes serviços da CDL. Vai ser 
elaborada uma nota sobre cuidados a ter após o teletrabalho, procurando salvaguardar situações de esquecimento 
de documentos com dados pessoais quer nos computadores pessoais, que possam ter sido utilizados neste período 
quer nos espaços utilizados em casa para o teletrabalho. Esse documento vai depois ser partilhado com toda a 
equipa técnica.  
Impacto da Pandemia nas IPSS – no dia 2 de Março a coordenadora geral participo na apresentação deste estudo 
feito em parceria pela CNIS e a UCP-Porto. Numa das conclusões do estudo, apesar do impacto negativo dado pelos 
órgãos de comunicação social em relação aos surtos em Lar, constata-se que em Portugal 27% dos óbitos por Covid 
19 aconteceram em Lares enquanto no resto da Europa a percentagem é de 40%.   
Visita à Paróquia de Alcabideche – Conferência Vicentina – A CDL foi convidada a estar presente na distribuição dos 
cabazes às famílias apoiadas por esta Conferência Vicentina, no dia 3 de Março. Nesse dia foram também 
distribuídos os tickets disponibilizados pela Fundação EDP. 
Apresentação do Estudo Portugal Balanço Social – A CG participou na apresentação deste estudo, promovido pela 
Nova SBE, no dia 3 de Março. Este estudo analisa a evolução social do país e fez também o balanço do impacto da 
pandemia, na área sócio económica. Esta veio agravar a situação das pessoas que já estavam numa situação de 
vulnerabilidade e atingiu a população portuguesa de forma muito desigual – houve quem não perdesse qualquer 
rendimento e até que o visse aumentar enquanto outros viram os seus rendimentos desaparecer de forma 
repentina. Outra questão levantada está relacionada com o efeito do fecho das escolas. Em algumas crianças, onde 
não há condições para estudar em casa, o impacto foi muito grande e irá demorar a se atenuar. Pode mesmo 
acontecer que esse pacto se venha a repercutir na capacidade dessas crianças acederem ao ensino superior. Outra 
conclusão é de que houve muita economia informal que se formalizou devido à pandemia, como forma de se poder 
aceder aos apoios sociais disponibilizados. Os impactos das crises tendem a permanecer. Ainda há pessoas a sofrer 
dos efeitos da crise de 2008. Há muitas pessoas que ficaram agora desempregadas e que dificilmente voltarão ao 
mercado de trabalho. 
Reunião com a equipa do Projeto Ligar – realizou-se no dia 4 de Março uma reunião com a equipa do Projeto Ligar 
para organizar a ação de sensibilização a ser empreendida para alertar as Paróquias e Centros Paroquiais sobre o 
direito das crianças a apoios que lhes permitam o acesso às aulas à distância. 
Inauguração da cozinha do Centro Social e Paroquial de Fanhões – no dia 7 de Março foram benzidas as novas 
instalações da cozinha do CSP de Fanhões, obra apoiada pela CDL. 
Plano estratégico da Cáritas em Portugal – No dia 9 de Março realizou-se a reunião de coordenadores diocesanos 
do Plano Estratégico. Este encontro serviu para analisar a proposta do novo Plano Estratégico, a vigorar entre 2021 e 
2023, conseguido com o contributo de toda a Rede Cáritas. Esta proposta vai agora ser apresentada ao Conselho 
Geral da Cáritas Portuguesa. 
Encontro quaresmal com o Sr Patriarca – no dia 12 de Março realizou-se o encontro quaresmal com o Sr Patriarca, 
organizado pelo Departamento da Pastoral Social do Patriarcado. Focou-se na mensagem do Papa Francisco para a 
quaresma de 2021. Após o encontro houve uma formação sobre avaliação de desempenho. 
Grassroots Participation Learning Path (GPLP) – Dando continuidade ao percurso formativo promovido pela Cáritas 
Europa sobre participação, no dia 12 de Março realizou-se um encontro com 4 voluntários de Cáritas Paroquiais 
(duas da Diocese de Lisboa e duas de Santarém) para perceber as motivações que os levaram a ser voluntários da 
Cáritas. Nas manhãs dos dias 19,22,24 e 26 de Março foram promovidas sessões de formação (on-line) integradas no 
III Módulo deste percurso formativo. Foram abordados temas como liderança leiga, o método ver, julgar e agir, 
sustentabilidade e o percurso do participante – motivação para se comprometer. O próximo módulo será em 
Outubro.  
Reunião geral de colaboradores – realizou-se no dia 15 de Março a reunião de equipa técnica. Foi analisado o Plano 
de Contingência em vigor e as perspetivas futuras em relação ao teletrabalho, feita uma avaliação da Semana Cáritas 
e apresentada a proposta do novo Plano Estratégico da Cáritas. 
Conselho Geral da Cáritas Portuguesa – Realizou-se no dia 20 de Março, por meios telemáticos. Foi feita uma 
apresentação da história da Cáritas, a partir do estudo dos arquivos que está em curso, feita a apresentação dos 
novos elementos da Direção e debatida a proposta do novo Plano Estratégico. 
Encontro de colaboradores sobre a Encíclica Fratelli Tutti – realizou-se no dia 29 de Março o encontro de equipa 
para análise conjunta da Encíclica Fratelli Tutti. O 2º Capítulo foi apresentado pela equipa administrativa da CDL, 
seguindo-se a partilha de opinião entre todos os participantes. 



 

    

Reunião com a equipa do GAS – Realizou-se no dia 29 de Março para análise de algumas situações e articulações 
com parceiros e definição de algumas estratégias para a ação futura. 
Cáritas Paroquiais – A Paróquia do Bairro Padre Cruz demonstrou vontade de criar um grupo Cáritas Paroquial. Para 
apresentar a Cáritas e pensar nos próximos passos a desenvolver realizou-se uma primeira reunião, por via 
telemática, no dia 2 de Março. Ao longo do mês foram realizados alguns contactos para apoiar na realização de um 
inquérito à população do Bairro, que a Paróquia pretende realizar, com o objetivo de perceber em que áreas deve 
focar a sua ação. 
Ao longo do mês foram mantidos contactos com o grupo paroquial de Famões com vista à formalização do Grupo 
Cáritas Paroquial. 
A Paróquia de Paço de Arcos endereçou um pedido de reconhecimento da sua Cáritas Paroquial, no dia 10 de Março. 
A Paróquia de Rio de Mouro contactou a Cáritas manifestando vontade que o seu grupo de voluntários passe a ser 
considerado um grupo Cáritas Paroquial. No dia 16 de Março realizou-se uma primeira reunião de apresentação da 
Cáritas e no dia 23 de Março uma formação com os voluntários. 
Também no dia 16 de Março realizou-se um encontro com a Assistente Social da Junta de Freguesia do Lumiar e os 
Párocos de Telheiras e do Lumiar para perceber a situação social da Freguesia e as áreas onde subsistem 
necessidades de apoio.  
No dia 24 de Março, o Pároco de S. Martinho do Porto contactou a Cáritas para pedir apoio na revitalização do seu 
grupo paroquial. Ficou de se marcar uma visita.  
Estágio do Instituto Politécnico de Setúbal – Realizaram-se semanalmente as reuniões de acompanhamento do 
estágio. Para além da realização das tarefas atribuídas, a aluna participou em algumas reuniões e encontros que 
ocorreram durante o mês de Março para tomar conhecimento das diversas atividades desenvolvidas pela CDL. 
Apoiou também a recolha de contributos da ação das Cáritas Paroquiais para o relatório de atividades de 2020. 
Parceria com empresa Critical Software – Ao longo do mês de Março decorreu esta parceria que permitiu angariar 
345 refeições, confeccionadas pelo Restaurante Visconde e entregues à SOUMA para reforço das refeições 
semanalmente entregues às famílias apoiadas.   
Vivenda Sylvia – Ao longo do mês foram desenvolvidos contactos com o intuito de se encontrar uma solução de 
alojamento para o grupo de ocupantes. No dia 25 de Março fez-se uma tentativa de desocupar a casa mas dada a 
resistência manifestada pelas pessoas teve de se apresentar queixa crime e o caso seguiu para resolução do tribunal. 
Apoio Cáritas Natal – Face à disparidade de valores das necessidades apresentadas por cada Cáritas Paroquial foi 
decidido atribuir um apoio de 1500€ para cada uma, permitindo adquirir os equipamentos em falta e ficar com 
alguma reserva para alguma emergência que possa surgir. 
Jornada de Recolha de Medicamentos do Banco Farmacêutico - A CDL foi contactada para integrar mais uma 
Jornada de Recolha de medicamentos promovida pelo Banco Farmacêutico. A campanha funciona de modo idêntico 
à campanha de recolha de bens alimentares, mas este ano não haverá voluntários nas farmácias aderentes. Foram 
contactadas algumas Cáritas Paroquiais para perceber da possibilidade de se associarem a esta iniciativa e de 
receberem os medicamentos que vierem a ser angariados.  
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