
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

NOVEMBRO DE 2018 

                              A destacar nestes meses: 

164 pessoas abrangidas através da Loja Solidária É Dado 
99 pessoas abrangidas pelo Atendimento Social do Gabinete de Ação Social 
168 atendimentos realizados pelo Gabinete de Ação Social 
80 atendimentos realizados pelo Claim 
8 Pedidos de apoio no âmbito do Projeto Igreja Solidária aprovados, referenciados por 6 paróquias/GPAS 
Formação a 33 voluntários da Paróquia do Parque das Nações – 132 horas de volume formativo 
Reunião com duas Paróquias com vista a criação de Cáritas Paroquial   
Resposta ao questionário enviado pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, a pedido da 
Cáritas Portuguesa, sobre Migrações e apoio legal prestado 
Celebração do Dia de S. Martinho e do dia dos Direitos das Crianças 
Voluntariado do ISCTE e do Movimento Apostólico de Schoenstatt no Lar da Bafureira 
Preparação da Semana Nacional Cáritas – reunião com a Paróquia de Camarate 
Início da Campanha 10 Milhões de Estrelas 
Bênção do 1º Ponto de Acolhimento 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 Novembro continuou-se a desenvolver 
as seguintes ações, de acordo com os eixos de intervenção já definidos: 
 

Acolher, encaminhar e apoiar famílias em situação de maior vulnerabilidade social através do 
atendimento social 
No mês de novembro de 2018 recorreram ao GAS 43 famílias, num total de 168 atendimentos sociais realizados e de 
99 pessoas abrangidas pela intervenção do GAS. 

Atendimento Social GAS – novembro 2018 

N.º de atendimentos realizados 168 

N.º de famílias atendidas   43 

N.º de famílias apoiadas 9 

N.º de famílias atendidas pela 1ª vez 22 

Total de pessoas abrangidas 99 

 
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. 

 
Dinamizar o Secretariado do Projeto Igreja Solidária 

Em novembro, foram submetidos 8 propostas de apoio no âmbito do Projeto da Igreja Solidária, provenientes de 6 
Paróquias/CSP da Diocese, para pagamento de rendas de casa e óculos. 
 
 
 



 

    

CLAIM Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes 

Eixo 1 – Atendimento e acolhimento 
No mês de Novembro o CLAIM de Cascais realizou um total de 80 atendimentos. O número de primeiros 
atendimentos efetuados durante este período foi de 19. De referir que estes números apenas se reportam aos 
gabinetes do Br. Torre e Br. CV.  
 
Ao nível do atendimento e acompanhamento a serviços, salienta-se:  
- Continua a haver uma grande procura do nosso serviço, especialmente cidadãos brasileiros encaminhados pelo SEF 
e por outros utentes que os aconselham a ir ao nosso serviço. Alguns imigrantes vêm ao CLAIM no dia a seguir ou na 
semana seguinte à chegada a Portugal. 
- Foram resolvidas 3 situações complexas durante este mês (pessoas que não tinham a situação regularizada há 
vários anos). 
 

FAMI – PROJ.177 
- Mantém-se os atendimentos e continua a gestão corrente do projeto, nomeadamente o pedido de reembolso 03.  
Da informação que consta do relatório enviado ao ACM relativo a JUL-SET salienta-se: 
1) O número de atendimentos a pessoas Nacionais de Países Terceiros encontra-se acima do previsto para o período 
em causa;  
2) O CLAIM articulou com cerca de 12 parceiros entre os quais se destaca o SEF, 5 equipas de intervenção socio 
territorial da CMC, 1 associação de imigrantes, 7 entidades da rede social de Cascais, entre outros. 
 

Eixo 2 – Parcerias e trabalho em rede 
Ao nível do trabalho em parceria salienta-se a continuação da implementação do Plano Municipal para a Integração 
de Imigrantes em Cascais. 

PMIIC – parceria CDL/CMC 
No âmbito do trabalho CDL/CMC para implementação e monitorização do Plano Municipal para a Integração de 
Imigrantes de Cascais, salienta-se, entre outros: 
- Elaboração do relatório de avaliação PMIIC 2015/2017 
- Desenho do Plano de ação da equipa de Mediadores Municipais Interculturais 
 

Caritas Portuguesa 
Foi respondido a um questionário enviado pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, a 
pedido da Cáritas Portuguesa, sobre Migrações e apoio legal prestado.  
Dos dados reportados, referentes a 2017, destaca-se: 
58,3% dos atendimentos são sobre regularização da situação de permanência - destes 48% Femininos e 52% 
Masculinos; 
12,2% dos atendimentos são sobre pedido de nacionalidade portuguesa - destes 55% Feminino e 45% Masculino; 
Em todo o ano realizaram-se um total de 1.205 atendimentos, abrangendo 488 pessoas (média de 2,5 atendimentos 
por pessoa); 
 
GESTÃO DE RECURSOS 
 

Formações/Reuniões 

- Participação no Conselho Local de Ação Social de Cascais, em representação da CDL, no dia 05 de Novembro, numa 
organização da CMC/Rede Social Cascais; 
- Participação na sessão de Supervisão promovida pela CMC/DIIS, com o Prof. Daniel Carolo, no dia 09 de Novembro;  
- Participação da colega Joana Henriques na reunião Plenária das Plataformas Supraconcelhias da Grande Lisboa e 
Oeste, no dia 12 de Novembro; 
- Participação na reunião com jurista, que dará apoio jurídico às técnicas do CLAIM, no dia 15 de Novembro; 



 

    

- Participação na formação de Reciclagem da Lei da Imigração e da Lei da Nacionalidade, realizado no Centro 
Nacional de Apoio Integração de Migrantes, em Lisboa, no dia 19 de Novembro, numa organização do Alto 
Comissariado para as Migrações; 
- Participação na reunião de equipa técnica da CDL, realizada dia 29 de Novembro e organizada pela 
CDL/Coordenação; 
 

Creche 
- No dia 20 de Novembro participámos no dia do pijama. Cada família entregou o seu donativo à Creche Caritas que 
reuniu o valor de 229.50€, valor que foi depositado na conta de “Mundos de Vida – Missão Pijama”. Esta iniciativa 
acontece todos os anos e pretende sensibilizar para a questão das crianças institucionalizadas. 
- Nos dias 28, 29 e 30 de Novembro realizaram-se as reuniões de Pais com um momento formativo. As reuniões 
decorreram de forma harmoniosa. Os pais voltaram a manifestar o seu descontentamento por não existir 
continuidade para Jardim de Infância. 
 

Atividades Pedagógicas  
- Durante este mês festejamos o S. Martinho. A sala de 1 e 2 anos realizaram uma atividade em conjunto da Área de 
Expressão Dramática, encenaram a lenda de São Martinho e a história da Maria Castanha. 
As crianças exploraram as castanhas através dos sentidos (paladar, olfato e tato) e por fim cada uma provou um 
pedacinho. 
- No dia 20 de Novembro festejamos o Dia Nacional do Pijama. Este é um dia educativo e solidário feito por crianças 
que ajudam outras crianças e também comemorámos o Dia Internacional dos Direitos das Crianças. 
As crianças e a Equipa Educativa da Creche passaram o dia vestidas com pijama e realizaram atividades de Expressão 
Dramática e Expressão Motora. Encenamos pequenas situações relacionadas com o sono das crianças e dançámos 
ao som da Música do Dia do Pijama 2018 (escrita pelos D.A.M.A e coreografada pelo Cifrão). 
 

Lar da Bafureira 
Utentes 

- Neste mês entraram duas residentes novas; 
 

Equipa  
- No dia 20 de Novembro realizou-se mais uma reunião de Equipa. A equipa da casa encontra-se coesa e tem 
trabalhado em equipa e executa o seu trabalho com qualidade.  
- Um grupo de 11 pessoas do Lar (pessoal técnico, pessoal auxiliar e voluntários) participou no II seminário da Escola 
de Cuidadores do CSP Carnaxide.  
- A Psicóloga, a Encarregada Geral e a Diretora Técnica participaram no 39º Congresso de Geriatria. 
 

Atividades 
- No dia 5 de Novembro tivemos a visita dos voluntários que organizaram connosco a visita a Mafra. Vieram fazer 
uma visita e estiveram com os nossos utentes a cantar ao som do piano de uma das nossas residentes. 
- No dia 10 de Novembro realizou-se o magusto com famílias. Participaram 11 famílias com uma totalidade de 19 
pessoas. 
- Nos dias 16, 23 e 30 de Novembro 10 Jovens do Movimento Schoenstatt vieram ao Lar fazer companhia aos 
residentes, incluindo os acamados, e desenvolver atividades (músicas, construção de um Terço, pintura de estrelas) 
de forma a dinamizar a tarde. Pretendiam fazer uma ação de voluntariado e de apoio à comunidade nesta época de 
Natal. No próximo dia 6 de dezembro, irá um grupo de residentes ao Santuário deste Movimento. 
- No dia 13 um grupo de 7 alunos do ISCTE veio fazer uma atividade no âmbito da ação social. Uma das alunas 
pertence ao grupo SABI e por isso sugeriu fazer a atividade aqui no Lar. Estiveram a conversar com os residentes e 
fizeram uns postais de Natal com os residentes que quiseram participar. 
 

Outros assuntos 



 

    

- Tivemos uma reunião com Just a Change para possível parceria para remodelação da casa; 
- Dia 29 de novembro reunimos com a Faculdade de Motricidade Humana Departamento Desporto e Saúde) para 
equacionar uma possível parceria, que poderá passar pelas seguintes áreas: 

Formação de cuidadores formais 
Inovação em desenvolvimento: possibilidade da Caritas integrar consórcios em cooperação com a Faculdade 

de Motricidade Humana, no âmbito de candidaturas a programas europeus de financiamento, direcionadas 
fundamentalmente para o desafio Societal do Envelhecimento Ativo e Saudável 

Prestação de Serviços - considerando a possibilidade da CDL de integrar estagiárias, na área da ergonomia, 
numa perspetiva de melhoria contínua das condições de trabalho dos profissionais da Cáritas e na área do Exercício 
e Saúde, para a promoção de atividades direcionadas para os utentes; 
 

Cantina Social 
Mantem-se o apoio a um beneficiário.  
 

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 
- Em Novembro realizaram-se 43 atendimentos, sendo 2 de 1ª vez;  
- Foram abrangidas 164 pessoas; 
 

Projecto Amigo 
- A área da Comunicação promoveu a criação do novo logótipo da Cooperativa e da sua página de facebook;  
- A Junta de Freguesia do Parque das Nações solicitou cabazes de Natal para 30 famílias, ao abrigo do protocolo 
assinado; 
- A Paróquia da Parede solicitou brinquedos para uma venda de Natal que habitualmente têm, em parceria com a 
Junta de Freguesia, cuja receita reverte para o apoio às famílias carenciadas da Paróquia; 
 

Comunicação 
Facebook  
Continuamos de forma orgânica a fazer amigos e a conseguir outros tantos gostos; o facebook vai divulgando as 
nossas ações e outra informação e iniciativas do interesse dos nossos amigos, seguidores.  
  
Site 
Grupo de trabalho reuniu na CP. Grupo de trabalho voltaria novamente a reunir em Coimbra para uma apresentação 
da intranet e newsletter. Elaborámos para a Direção um apanhado do que o grupo de trabalhou do site conseguiu 
até hoje. 
 
Newsletter 15 
Em produção a Newsletter 15. 
 
Formação sobre Comunicação 
Organizada pela Cáritas Portuguesa em conjunto com a Cáritas espanhola realizou-se o segundo momento de 
formação sobre Comunicação na Rede Caritas, em Quiaios - Figueira da Foz.  
 
10 Milhões de Estrelas 
Comunicámos a Campanha 10 Milhões de Estrelas, com envio da sua divulgação para os destinatários da nossa 
Newsletter e desafiamos párocos e paróquias da diocese a aderirem à venda das velas a favor de duas causas: Apoio 
Alimentar à Venezuela e Casa Abrigo de Alcobaça.  
 
- Redação do contributo para a página 11 da Voz da Verdade; 
 



 

    

Projetos, Campanhas e Outras Iniciativas 
Bairro da Torre  
Ajudámos o bairro da Torre a delinear um plano de divulgação da sua situação e uma estratégia de ação. Página 11 
do Jornal Voz da Verdade foi dedicada ao bairro, com parte desse plano de comunicação.  

 
Semana Nacional Cáritas 2019 
Reunimos com o Padre Alexandre, pároco de Camarate para uma 1ª conversa sobre a Semana Nacional; nesta 
reunião inteirámo-nos um pouco sobre a situação socioeconómica, cultural e eclesial das pessoas que vivem no 
território da paróquia, existindo grandes desafios a dar resposta. Esboçou-se uma primeira proposta de programa 
como ponto de partida. 
  

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

- Dia 8 de Novembro realizou-se a Bênção simbólica do 1º ponto de Acolhimento Famílias comVida na Paróquia do 
Parque das Nações. Foi precedida de uma Eucaristia, presidida por D. Joaquim Mendes. Estiveram presentes quase 
todos os outros orientadores Famílias comVida. 
- Ainda em Novembro foi aberto mais um Ponto de Acolhimento Famílias comVida na paróquia de Paço de Arcos. 
- Já se inscreveram 9 pessoas para a próxima formação de Orientadores Famílias comVida. A formação deverá 
iniciar-se em Janeiro, em parceria com a Universidade Católica e haverá módulos específicos para quem vier a 
frequentar o curso e queira integrar o Projeto Famílias comVida.  
 

Coordenação Geral 
Reunião de Equipa Técnica – realizou-se como habitual a reunião mensal de equipa técnica. Pela proximidade do 
advento esta reunião foi dedicada ao visionamento de um filme “I Daniel Blake”, que retrata as dificuldades de 
acesso a um sistema de proteção social, de tal forma complexo que deixa de servir as pessoas e torna-as excluídas, 
criando mais pobreza. 
Reunião de Coordenadores Diocesanos do plano estratégico da Cáritas em Portugal – realizou-se em Fátima, no dia 
7 de Novembro, a reunião de coordenadores diocesanos do plano estratégico da Cáritas em Portugal. Para além do 
habitual ponto de situação sobre a implementação do plano estratégico em cada uma das Cáritas Diocesanas, foi 
apresentado um projeto para a medição do impacto da ação das diversas Cáritas e feita uma breve apresentação dos 
dados recolhidos no Relatório da Cáritas de 2017. Analisou-se ainda a proposta de uma semana formativa para 
novos colaboradores da Cáritas e a proposta do plano de atividades da Cáritas Portuguesa.  
Reunião com alunas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – duas alunas do curso de Antropologia 
solicitaram colaboração com a Cáritas Diocesana de Lisboa para a realização de um trabalho de campo. Depois de 
percebido os objetivos do trabalho foi feita a ligação com o irmão José Manuel da Paróquia de Camarate, para que o 
trabalho possa ser desenvolvido no Bairro da Torre. 
Conselho Geral da Cáritas Portuguesa – Decorreu em Fátima, entre os dias 24 e 25 de Novembro, o Conselho Geral 
da Cáritas Portuguesa. A CDL esteve representada pelo Sr Presidente, pela vogal da Direção Dra Cristina e pela 
coordenadora geral. 
Festa de Natal da Associação ALEM – A Associação ALEM (Associação Literatura, Literacia e Mediação) que promove 
um trabalho de alfabetização junto de mulheres de etnia cigana e de aprendizagem de outros saberes como os 
bordados convidou a CDL para a cerimónia de entrega de diplomas de formação profissional a um grupo de 
mulheres, que durante um ano frequentou uma formação em bordados. A CDL esteve representada. A CDL tem 
vindo a dar visibilidade ao trabalho promovido por esta associação, ajudando a criar sinergias que lhes permitam 
uma maior sustentabilidade financeira. 
Reunião entre Cáritas Portuguesa e diversas Cáritas Diocesanas para operacionalização da atividade “Mala de 
Partilha” do Projeto Partilhar a Viagem – dia 27 de Novembro realizou-se uma reunião à distância para 
operacionalização desta atividade cujo principal objetivo é sensibilizar para a necessidade da promoção da cultura 
do encontro entre população de acolhimento e população migrante ou refugiada. Pretende-se reunir testemunhos 



 

    

de pessoas que vivenciaram uma experiência de migração ou que se tornaram refugiadas, em forma de carta, que 
serão guardados numa mal de viagem, que vai percorrer o país e por fim ser entregue ao Presidente da Cáritas 
Internationalis, em Maio de 2019. 
 

                         Datas a Recordar: 
 
15 de Dezembro – Festa de Natal do Bairro da Torre 
16 de Dezembro – Recepção oficial da Mala de Partilha na Diocese de Lisboa – Eucaristia às 18h na Igreja de São Domingos em 
Lisboa 
17 de Dezembro – Chegada da Luz da Paz de Belém a Lisboa  
 

 
 

10 de Dezembro de 2018 


