
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

OUTUBRO DE 2018 

                              A destacar nestes meses: 

143 pessoas abrangidas através da Loja Solidária É Dado 
105 pessoas abrangidas pelo Atendimento Social do Gabinete de Ação Social 
188 atendimentos realizados pelo Gabinete de Ação Social 
92 atendimentos realizados pelo Claim 
11 Pedidos de apoio no âmbito do Projeto Igreja Solidária aprovados, referenciados por 8 paróquias/GPAS 
Comemoração do Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza integrado na iniciativa da Associação Impossible 
Formação sobre “Assertividade e Comunicação” para as auxiliares de ação direta do Lar da Bafureira 
Início da atividade de expressão musical na Creche 
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação e do Dia do Animal 
Celebração do Dia do Idoso 
Newsletter nº14 enviada a 1129 subscritores 

 

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 Julho e de Agosto 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 outubro de 2018 recorreram ao GAS 37 famílias, num total de 188 atendimentos sociais realizados e de 
105 pessoas abrangidas pela intervenção do GAS. 

Atendimento Social GAS – outubro 2018 

N.º de atendimentos realizados 188 

N.º de famílias atendidas   37 

N.º de famílias atendidas pela 1ª vez 21 

Total de pessoas abrangidas 105 

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 Outubro foram submetidos 11 propostas de apoio no âmbito do Projeto da Igreja Solidária, provenientes de 8 
Paróquias/CSP da Diocese, maioritariamente para pagamento de rendas de casa. 
 

Outras atividades 
- 17 outubro: Participação na manhã de conferências no dia Internacional pela Erradicação da Pobreza promovida 
pela Impossible. 
- 25 e 26 outubro: Participação no Congresso Nacional de Serviço Social sobre Serviço Social e Desenvolvimento 
Humano, promovido pela APSS. 
 
 



 

    

CLAIM Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes 

Eixo 1 – Atendimento e acolhimento 
No mês de Outubro o CLAIM de Cascais realizou um total de 92 atendimentos. O número de primeiros atendimentos 
efetuados durante este período foi de 22. 
De referir que para o mesmo período e locais ocorrem 49 atendimentos em 2016 e 55 em 2017 e o n.º de 1ºs 
atendimentos foram 12 em 2016 e 6 em 2017.  
Relativamente ao mês homólogo dos 2 últimos anos, o n.º de atendimentos sobe e o número de 1ºs atendimentos 
duplica. Mantém-se, portanto, o que foi reportado no mês anterior - Isto pode dever-se a diversos fatores e/ou à 
conjugação dos mesmos: aumentou a divulgação do serviço, nomeadamente no site da CMC; aumentou a chegada 
de pessoas da comunidade Brasileira. De referir que neste valor estão contemplados 8 atendimentos realizados no 
gabinete da Parede. 
 
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 aconselham a ir ao nosso serviço, porque conseguimos dar resposta.  
- Continua a sentir-se, principalmente no Br. da Torre uma elevada procura do serviço por imigrantes, que vêm pela 
primeira vez ou que já são acompanhados.  
 

FAMI – PROJ.177 
- Mantém-se os atendimentos e continua a gestão corrente do projeto, nomeadamente a preparação do pedido de 
reembolso. 
 

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: 
- Avaliação continuação da resposta “Via Saúde”, direcionada especificamente a doentes evacuados vindos dos 
PALOPs. 
- Esclarecimento ao FAMI no âmbito do projeto 082 que terminou em dezembro de 2017, relativos a pedido de 
reembolso 06. 
- Elaboração do orçamento do PMIIC para 2019 e planeamento das principais ações que requerem financiamento 
por parte da CMC. 
 
GESTÃO DE RECURSOS 
 

Infraestruturas 
Devido a obras no edifício multi-serviços da Torre, o gabinete CLAIM está a funcionar noutro gabinete, no edifício ao 
lado. 
 

Formações/Reuniões 

- Participação da colega Joana Henriques na formação “Smart Citizenship Academy” de 10 a 13 de Outubro, 
organizado pela CMCascais/Nova SBE;  
- Participação das colegas Inês Melo e Joana Henriques na reunião de equipa técnica, no dia 29 de Outubro.  
 

Creche 
- Realizaram-se as entrevistas de diagnóstico com as famílias de 2 novos meninos da sala de berçário. 

 
 



 

    

Atividades Pedagógicas  
- A 4 de Outubro teve início a Atividade Extra Curricular de Expressão Musical para as três salas da Creche; 
- As crianças da sala dos 2 anos apanharam folhas de Outono no espaço exterior.  
Com estas folhas realizamos uma atividade em conjunto da sala 1 e 2 anos. Explorámos o vento, o cheiro das folhas 
e visionamos alguns vídeos reais que demonstravam as alterações climatéricas próprias da estação de Outono. 
Assim, todas as crianças da Creche puderam observar, cheirar e tocar nas folhas de Outono. 
- Assinalámos o dia do Animal com uma recolha de imagens reais de vários animais e de fotografias das crianças com 
os seus animais domésticos. Esta atividade foi possível devido à participação das famílias que nos disponibilizaram as 
fotografias e/ou as imagens de animais. 
Com esta atividade foi possível a construção de um placard na sala de 1 ano para a crianças observarem diariamente 
os animais. 
- No dia 16 de Outubro comemorámos o dia Mundial da Alimentação, através da exploração das variadas frutas. No 
refeitório, as crianças da sala de 1 e 2 anos, exploraram as várias frutas que as famílias entregaram. Posteriormente 
realizaram uma salada de frutas que as crianças provaram após o almoço.  
Na sala de 1 ano construímos um placard com vários alimentos, para as crianças observarem.   
 

Lar da Bafureira 
- Neste mês foram admitidos dois novos residentes; 
 

Equipa  
- Realizou-se uma reunião com as novas terapeutas que irão substituir a terapeuta Teresa. Iniciam o trabalho com os 
nossos utentes no próximo dia 6 de Novembro. Para além da ginástica farão fisioterapia aos utentes que necessitem 
deste apoio.  
- Formação sobre “Assertividade e Comunicação”: Dinamizada por um enfermeiro com experiência nas residências 
montepio. Esta formação foi dada gratuitamente pela empresa Nivelfarma. Estiveram presentes neste dia 15 
funcionários do Lar. Faremos outra formação idêntica para os restantes que não conseguiram estar presentes.  
 

Atividades 
- No dia 1 de Outubro 2018 celebrámos o Dia do Idoso. 
- Estamos a preparar a venda de Natal no Lar. A animadora sociocultural está a fazer, juntamente, com os nossos 
residentes alguns produtos que serão vendidos no Lar ao longo do mês de Dezembro. 
- Reunimos com uma voluntária do Movimento de Schoenstatt com o objetivo organizar a vinda de um grupo de 
raparigas para fazer voluntariado durante 3 tardes no Lar. Será um grupo de 12 raparigas nos dias 16, 23 e 30 de 
Novembro. Farão as seguintes atividades: presépios com os utentes, conversar, dinamizar a atividade do Terço com 
música, cantar para os residentes acamados entre outras. No dia 7 de dezembro levaremos alguns utentes ao 
Santuário de Schoenstatt às 15:00 para uma tarde dinamizada pelo grupo.  
 

Cantina Social 
Mantem-se o apoio a um beneficiário.  
 

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 
- Em Outubro realizaram-se 41 atendimentos, sendo 5 de 1ª vez;  
- Foram abrangidas 143 pessoas; 
 

Projecto Amigo 
- Aquisição de uma cadeira de rodas para apoio a um caso sinalizado pela Junta de Freguesia do Areeiro, ao abrigo 
do acordo firmado. 
- A última relação de montantes recolhidos reporta a Agosto e refere um total de 177.751 quilos de roupa recolhida. 
 



 

    

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 
Continuamos sobretudo a fazer atualizações e publicar algumas notícias do interesse do público em geral; algumas 
questões relativas ao site serão tratadas pelo grupo de trabalho, com reunião agendada com a DesignCorner para o 
dia 14 de Novembro, na sede da CP;  
 
Newsletter 14 
Depois de algum tempo à espera de contributos em atraso, a Newsletter foi enviada a 1129 subscritores. 
 

Projetos, Campanhas e Outras Iniciativas 
 
Bairro da Torre  
- Bairro da Torre reuniu connosco para nos dar feedback da campanha de angariação de fundos;  
- 34 Famílias permanecem no Bairro, sem energia elétrica há já 2 anos e saneamento adequado;  
- Associação de Moradores tem nas mãos uma fatura da água de várias centenas de euros que não vai poder pagar; - 
Representantes do Bairro reuniram com o advogado António Garcia Pereira para estudar com ele uma estratégia de 
desbloqueamento de toda a situação. O advogado comprometeu-se em trabalhar toda a parte jurídica e o Bairro 
ficou de se dar visibilidade entre os meios de comunicação social; neste momento estão a ser feitos contactos nesse 
sentido.    

 
Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza 
CDL esteve presente na abertura do dia, tendo usado também da palavra, e continuou sempre presente durante 
todo dia. O programa proporcionou uma interessante reflexão sobre o que administramos e usamos e reuniu, numa 
caminhada pela Baixa de Lisboa, pessoas numa situação de extrema pobreza.  
 

Outras iniciativas  
Reunião com o Pingo Doce da Parede, mas ainda não se conseguiu estabelecer uma relação de cooperação entre a 
loja e o Lar da Bafureira; 
 

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

- Foram preparados os Kits para cada Orientador Famílias comVida, que incluem pastas para arquivo dos processos, 
impressos para utilização nos atendimentos, cartazes de divulgação do serviço em cada Paróquia ou Vigararia, uma 
imagem da Sagrada Família, folhetos para entregar às famílias. 
- Está a ser preparada a Bênção simbólica do 1º ponto de Acolhimento Famílias comVida que ocorrerá no próximo 
dia 8 de Novembro. 
- Começou a ser divulgada a próxima formação de orientadores que será efetuada em parceria com a Universidade 
Católica. A formação deverá iniciar-se em Janeiro e haverá sempre uns módulos específicos para quem vier a 
frequentar o curso e queira integrar o Projeto Famílias comVida.  
- Foi realizada reunião com o Sr Cardeal Patriarca e Direção da Cáritas, para definição do futuro do Projeto. Foi 
decidido procurar-se uma figuara jurídica autónoma para enquadrar o Projeto. Por proposta do Cónego tito a 
possibilidade em estudo é a criação de uma Fundação “Famílias com Vida”  
 
 



 

    

Coordenação Geral 
Reunião de Equipa Técnica – realizou-se como habitual a reunião mensal de equipa técnica. Na primeira parte da 
reunião realizou-se uma formação sobre o RGPD e apresentação das peças já construídas e que servirão a CDL. Na 
segunda parte da reunião deu-se início aos trabalhos de preparação do próximo plano de atividade para 2019. 
Reuniões com equipa responsável do RGPD – continuam os trabalhos com a empresa que nos tem prestado o apoio 
nesta área. Os impressos e os procedimentos estão praticamente concluídos, faltando terminar o mapeamento dos 
dados recolhidos e o tratamento a que são sujeitos.  
Reunião com representante da empresa Vimeca – esta empresa solicitou uma reunião para apresentar uma 
proposta de oferta mensal do seu espólio de perdidos e achados à CDL. A proposta está a ser analisada pela Direção. 
Reunião com coordenador Diocesano do plano de emergências e catástrofes – dando seguimento à proposta 
elaborada pela Cáritas portuguesa realizou-se uma primeira reunião com o Dr Joaquim Galvão, que será o 
coordenador Diocesano do Plano para emergências e Catástrofes. Foram delineadas algumas ações a empreender 
num futuro próximo. Contudo terá de se aguardar pela reunião que vai ser convocada pela Cáritas Portuguesa e pelo 
contacto desta com a ANPC para depois se iniciarem os contactos ao nível regional. 
Congresso das Farmácias Portuguesas – A pedido da Direção a coordenadora esteve presente na cerimónia de 
abertura do Congresso Nacional das Farmácias. Foram apresentados alguns trabalhos que demonstram a 
preocupação social que as farmácias assumem nas comunidades.  
Formação sobre Planificação de Atividades e orçamentação – Promovida pela Federação Solicitude, no dia 26 de 
Outubro, na Paróquia das Caldas da Rainha. Participaram a coordenadora geral e a Diretora Técnica do Lar. 
 
 
 
 
 
 
 

                         Datas a Recordar: 
 
14 de Novembro – Reunião com o Pároco das Caldas da Rainha com vista à criação de uma Cáritas Paroquial 
17 de Novembro – Formação +Próximo na Paróquia do Parque das nações sobre Voluntariado de Proximidade 
18 de Novembro – Dia Mundial dos Pobres 
20 de Novembro - Reunião com o Pároco de Famalicão de Alcobaça com vista à criação de uma Cáritas Paroquial 
24 e 25 de Novembro – Conselho Geral da Cáritas Portuguesa – Fátima 
Início da Campanha 10 Milhões de Estrelas – um gesto pela paz 
7 de Dezembro – Jantar de Natal da CDL 
Luz da Paz de Belém  
 

 
 

8 de Novembro de 2018 


