
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

OUTUBRO DE 2019 

                              A destacar nestes meses: 

137 pessoas abrangidas através da Loja Solidária É Dado 
69 pessoas abrangidas pelo Atendimento Social do Gabinete de Ação Social 
133 atendimentos realizados pelo Gabinete de Ação Social 
230 atendimentos realizados pelo Claim 
5 famílias apoiadas pelo Apoio Cáritas Lisboa, através de 4 Paróquias da nossa Diocese, para pagamento de óculos, de 
rendas de casa e despesas com habitação 
IV Encontro com voluntários da Paróquia de Oeiras com vista à constituição de uma Cáritas Paroquial 
Participação no encontro com agentes da Pastoral Social e o Sr Patriarca no dia 18 Outubro com o tema Sair com Cristo 
ao encontro de todas as Periferias  
Participação no 23ºEncontro Pastoral Social sob o tema “Trazer as Periferias para o Centro” em Fátima de 22 a 24 
Outubro 
Encontro das Cáritas Paroquiais na Paróquia da Agualva no dia 26 Outubro – 43 participantes 
Visita ao Centro Paroquial da Póvoa de Santo Adrião 
Visita ao Centro Paroquial da Buraca 
Visita à Casa do Gaiato  
Preparação de sessões de esclarecimento a migrantes utentes do Claim Cascais 
Comemoração do Dia mundial da alimentação e da chegada do Outono na Creche 
Comemoração do dia do Idoso no Lar  
Participação no Orçamento Participativo de Cascais com dois projetos que beneficiarão os residentes do Lar  
Preparação da venda de Natal no El Corte Inglês  

 

Gabinete de Ação Social 
Acolher, encaminhar e apoiar famílias em situação de maior vulnerabilidade social através do 

atendimento social 
No mês de Outubro de 2019 recorreram ao GAS 40 famílias, num total de 133 atendimentos sociais realizados e de 

69 pessoas abrangidas pela intervenção do GAS.  

Das 40 famílias atendidas, 5 foram apoiadas pelo Apoio Cáritas Lisboa, através de 4 Paróquias da nossa Diocese, para 

pagamento de óculos, de rendas de casa e despesas com habitação. 

   Atendimento Social GAS e Apoio Cáritas Lisboa 

               Outubro 2019 

N.º de atendimentos realizados 133 

N.º de famílias atendidas 40 

N.º de famílias atendidas pela 1ª vez 28 

N.º total de pessoas das famílias atendidas 69 

N.º de famílias Apoio Cáritas Lisboa 5 

N.º de famílias que receberam apoio 

material 15 

 

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. 



 

    

Outras atividades 
- 7 Outubro: visita à Casa do Gaiato; 
- 8 Outubro: Reunião SGASP na Paróquia do Parque das Nações; 
- 16 Outubro: Formação Paróquia de Oeiras – Workshop 3 (Missão e Identidade do Grupo / Princípios Orientadores 
dos Grupos Cáritas Paroquiais; 
- 18 Outubro: Turcifal – Sair com Cristo ao encontro de todas as Periferias (D. Manuel Clemente); 
- 22 a 24 Outubro: Encontro Pastoral Social 23ª: “Trazer as Periferias para o Centro”; 
- 26 Outubro: Encontro Cáritas Paroquiais – Paróquia Agualva; 
- 29 Outubro: Visita ao Centro Paroquial de Póvoa de Santo Adrião. 

 

CLAIM Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes 

Atendimento e acolhimento 
No mês de Outubro CLAIM de Cascais realizou um total de 230 atendimentos e o número de primeiros atendimentos 
efetuados foi de 46. O relatório descreve o trabalho da equipa CLAIM ao nível do atendimento, da articulação com 
parceiros e da gestão do co-financiamento. 
Salientam-se alguns casos resolvidos que constituem passos na integração de utentes, a participação em diversas 
redes e o trabalho ao nível da gestão do financiamento FAMI. Chama-se a atenção para o elevando número de 
atendimentos complexos e com elevado grau de diligências ao nível de acompanhamento posterior. 
 
Ao nível do atendimento e acompanhamento a serviços salienta-se o seguinte: 
De referir que foi um mês com grande número de atendimentos que implicam diligências a fazer em momento 
posterior ao atendimento e atendimentos com muitas situações de vulnerabilidade social. 
Exemplos de casos concluídos e cujo trabalho do CLAIM tem impacto grande na vida das pessoas:  
- Foram emitidas, com o apoio do CLAIM, a concessão de duas autorizações de residência temporária (ART) e duas 
renovações de ART. 
- Foi inscrita no PRV (Programa retorno Voluntário) uma pessoa, com regresso ao país de origem a 30 de Outubro. 
Uma família inscrita desistiu do programa por ter conseguido encontrar meios de subsistência em Portugal. 
Acompanhamento a serviços 
Foi realizado acompanhamento de utentes CLAIM (família - mãe e filha) ao SEF Cascais. O agendamento foi para 
concessão de Autorização de Residência. A mãe não conseguiu já a concessão, pois há cerca de 3 semanas extraviou 
o passaporte; a filha, menor e nascida em Portugal tem direito a AR, desde que outro adulto fique responsável pelos 
meios de subsistência. A intervenção do CLAIM foi importante para a mãe da criança obter esta informação e ficar já 
feito novo agendamento para a menor. 
Atendimento - acesso a serviços / relação com Estado Central  
- Apoio na submissão de uma Manifestação de Interesse e acompanhamento de outra ainda em curso; 
- Efetuadas com sucesso duas inscrições no Registo Nacional de Menores e acompanhamento de outros três pedidos 
em curso. 
Articulação com parceiros 
No âmbito do atendimento a articulação com parceiros é essencial para a resolução dos pedidos de apoio. Neste 
período destacam-se a articulação com MMI (Mediadores Municipais): Atendimento conjunto a duas utentes do 
CLAIM para acompanhamento do caso no bairro da Cruz Vermelha e no Bairro do Zambujal. Neste momento estão a 
ser acompanhados sete casos de maior complexidade com MMI. 
 
Apoios Pecuniários 
Neste mês foram concedidos apoios no valor de total de 224,41 €, como segue: 12,11€ - transportes; 47,50€ x 2 (2 
emissões ART); 6,30€ (seguro escolar para frequência de aulas de Português para Estrangeiros); 111,00€ (emissão de 
passaporte urgente).  
 
 
 
 



 

    

Saldo dos apoios concedidos em 2019: 

VALOR FUNDO JAN 2019 – 1933,46€ 

APOIOS CONCEDIDOS     -     681,21€ 
VALOR DISPONÍVEL           - 1252,25€ 

 
Sessões de esclarecimento a imigrantes 
Estão em curso um conjunto de ações que visam o esclarecimento a imigrantes em áreas essenciais à sua integração. 
Até ao momento foi elaborado um questionário sobre interesse em temáticas e sobre disponibilidade  de horários a 
alguns utentes dos gabinetes de Mato Cheirinhos e Zambujal (aos utente do Gabinete da Parede ainda está a 
decorrer). Foram também realizadas reuniões com parceiros (equipas CMC/DIIS MC e Zambujal). Estes foram 
recetivos à realização da atividade e disponibilizaram espaços para a realização das sessões. 
Os primeiros temas serão “documentação” e “acesso à nacionalidade portuguesa”. 
 

Parcerias e trabalho em rede  
PMIIC - Parceria CMC/CDL 
- Acompanhamento de diversas respostas já implementadas – atendimento ao imigrante na loja Cascais; Via Saúde. 
- Contactos com o ACM e articulação com departamento de gestão de fundos comunitários da CMC para fecho do 
projeto FAMI/082. Retificação do relatório final (submetido a fevereiro de 2018) e preparação de documentação 
para auditoria. Apoio aos técnicos do ACM durante a auditoria e esclarecimentos sobre execução física e financeira 
do projeto. 
- Implementação de campanha de comunicação que pretende valorizar a diversidade em cascais – análise de 
propostas, definição de objetivos estratégicos e testemunhos para “StoryTelling”; organização de 2 sessões de 
casting. 
- Contactos com ICS para implementação de um painel da diversidade – fórum de imigrantes que possa pronunciar-
se sobre materiais de comunicação e, no longo prazo, políticas públicas. 
- Reunião de líderes das sub-redes da rede social para informação sobre PEDS 20/30 e cruzamento de planos de ação 
das diversas plataformas. 
- Contactos internos e externos para tradução de guia de recursos da privação em diversas línguas – inglês, francês e 
russo, para que as respostas desta rede possam ser divulgadas por um maior número de pessoas.  
 
CLAS UF Carcavelos/Parede - grupo “Famílias e Desafios”  
Este grupo solicitou a participação do CLAIM na reunião para dinamizar um breve momento de informação aos 
técnicos na área do acolhimento e integração de imigrantes, dado ter aumentado o número de cidadãos imigrantes 
a recorrer aos serviços de apoio social na freguesia. Está em preparação uma ação de esclarecimento a técnicos. 
 
Plataforma Multiculturalidade e Integração de Cascais – Grupo de casos complexos (Medida 23 PMIIC) 
Este grupo é constituído por SEF, AFAIJE, CCM, CMC e CDL, sendo a equipa CLAIM atendimento quem representa a 
CDL. O objetivo do grupo é discutir soluções para casos de especial complexidade na área da regularização da 
situação de permanência em Portugal. O próximo tema será “ex-reclusos”. Neste âmbito tem sido feita a articulação 
com CMC/MMI para sinalização e preparação dos casos a apresentar. Foi também envolvida a Direção Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais de Cascais (DGRSP) e realizada uma reunião para maior conhecimento da forma 
como os reclusos são acompanhados no EP. 
Foi também decidido com MMI que se irão intercalar reuniões temáticas (discussão de situações problemáticas no 
geral) com reuniões sobre esse tema, mas levando casos concretos de difícil resolução. Tal estratégia foi tomada 
para o grupo rentabilizar os recursos de contacto interinstitucional.  
 

Gestão de recursos 
Financeiros – Co-financiamento FAMI  
- Recebido parecer parcialmente positivo sobre Pedido de Pagamento (PP05).   
- Preparação do pedido de pagamento (PP07) a submeter em 22 de Novembro. 



 

    

- Validação, junto de equipa que presta apoio jurídico à CDL, de procedimentos de contratação pública por causa do 
consultor a contratar para a criação de um sistema de avaliação da atividade do CLAIM; elaboração de memorando 
sobre procedimento de contratação pública; 
- Contratação de consultor nos termos definidos pelo fundo; 
- Manutenção de dossier de comprovativos de elegibilidade dos Nacionais de Países Terceiros (complementar aos 
processos individuais de cada NPT); 
- Preparação e realização de reuniões de equipa de projeto com vista ao alinhamento entre a área do atendimento, 
responsável pela execução física, as exigências do fundo e os objetivos da candidatura aprovada. 
 
Avaliação da atividade 
- Aprovação de desenho do sistema de avaliação (reunião de briefing) e início da fase 1 (construção e um modelo 
lógico das atividades inerentes ao atendimento) – (ação com recurso a um consultor contratado para o efeito); 
 
BD – Gestão de utentes 
- Análise da plataforma ACM – PLIM (Plataforma Integração de Migrantes, ACM) no sentido de perceber vantagens, 
desvantagens e sua utilização na gestão do atendimento e no report para projeto FAMI 177; validação com 
responsável RGPD sobre viabilidade de utilização. 
-Planificação do início do registo na PLIM; 
- Proposta de participação no período experimental da plataforma SGASP (Sistema de Gestão de Atendimentos 
Sociais de Proximidade) criado pela Cáritas Portuguesa; 
- Avaliação da possível dificuldade em inserir dados em duas plataformas e em tempo útil, principalmente nos meses 
de maior atendimento. 
 
OUTROS 
Elaboração de texto para Newsletter CDL. 
 

Formações/Reuniões 
- Participação de todos os elementos da Equipa Claim na reunião de Equipa no dia 03 de Outubro; 
- Participação na reunião da Rede Regional de Lisboa e Vale do Tejo de Apoio e Proteção a vítimas de tráfico de seres 
humanos no dia 04 de Outubro;  
- Participação na reunião de supervisão sob o tema "gestão de emoções", no âmbito de rede local (rit), no dia 7 de 
Outubro organizado pela CMC;  
- Formação sobre o papel das entidades de apoio nas doenças HIV, hepatites e sífilis, no dia 9 de Outubro, 
organizado pela Associação Ser+.  
- Participação na reunião da medida 43 PMIIC - casos complexos, no dia 21 de Outubro; 
- Reunião de equipa de atendimento no dia 21 de Outubro; 
- Entrevista no âmbito do desenho do sistema de avaliação da atividade #1 atendimento a Nacionais de Países 
Terceiros por parte do consultor contratado, no dia 22 de Outubro e no dia 29 à colega Inês; 
- Participação na reunião de parceiros da comissão social de freguesias de Carcavelos e Parede, grupo “famílias e 
desafios”, no dia 23 de Outubro; 
- Participação na reunião com coordenador do DGRSP Cascais, no âmbito da Medida 43 PMIIC - Casos Complexos no 
dia 30 de Outubro; 
 

Creche 
- No dia 29 a Direção do Centro Social e Paroquial de Carnide visitou a Creche; 
- Realizaram-se entrevistas de diagnóstico com as famílias de 2 novos meninos da sala de berçário; 
 
Atividades Pedagógicas  
- As crianças da sala dos 2 anos apanharam folhas de Outono no espaço exterior, exploraram o vento, o cheiro das 
folhas e as alterações climatéricas próprias da estação de Outono. Com estas folhas realizámos uma atividade em 
conjunto da sala 1 e 2 anos e entregámos folhas na sala do berçário. 



 

    

A sala de 1 ano deu as boas-vindas ao outono. A nossa sala ficou cheia de folhas de outono e ganhou outras cores, 
outras formas e outros cheiros. 
Na sala de Berçário ”exploramos” o outono sentindo a textura da tinta no interior de um saco de plástico com cores 
alusivas a esta estação do ano. A nossa “pintura” serviu de decoração para o nosso placar da sala. 
- Com a colaboração das famílias, a sala de 1 ano construiu um “mural” com fotografias das crianças com os seus 
animais. 
- No dia 16 de Outubro comemorámos o dia Mundial da Alimentação, com a colaboração das famílias. No refeitório, 
as crianças da sala de 2 anos, exploraram as várias frutas que as famílias entregaram. Posteriormente realizámos 
uma salada de frutas que as crianças provaram após o almoço.  
Na sala de 1 ano as crianças puderam sentir, cheirar e provar vários frutos desta estação.  
- Na sala dos 2 anos aproveitámos o bom tempo que ainda se fazia sentir e realizamos vários passeios, explorando o 
espaço exterior da creche. 
- Em sala, durante as atividades de expressão plástica criámos objetos de relaxamento, para utilizar no espaço 
Snoezelen. Criámos este espaço multi - sensorial na sala de 2 anos com o objetivo da estimulação sensorial e da 
diminuição dos níveis de ansiedade e de tensão. 
- Neste mês retomaram as sessões de Expressão Musical com a professora Ana Lúcia.  
 

Lar da Bafureira 
Residentes 

- Integração de uma nova residente. Temos neste momento a casa completa. 
Equipa  

- No dia 8 de outubro realizou-se uma reunião multidisciplinar sobre os residentes entre a Psicóloga, as 
fisioterapeutas e a equipa de enfermagem; 

Atividades 
- No dia 1 de outubro comemorou-se o Dia Internacional do Idoso e Dia Internacional da Música com a presença do 
grupo Vozes do Estoril; 
- No dia 15 de outubro realizou-se um passeio às Caldas da Rainha, tornado possível graças ao apoio da Rotary Club 
que pagou o autocarro adaptado de forma a 12 residentes com mobilidade reduzida (cadeiras de rodas) poderem 
participar e à Santa Casa da Misericórdia local, que nos ofereceu o almoço e proporcionou um momento de convívio 
entre todos. O Museu José Malhoa foi também um ponto alto do passeio, em que os participantes puderam apreciar 
as obras de arte de vários autores. 

Outros assuntos 
- Participação no Orçamento Participativo de Cascais com 2 projetos: 

2 viaturas adaptadas para transporte de pessoas com mobilidade reduzida do Lar da Bafureira (OP 20) 
Acessibilidades na zona de Parede (OP 57), de forma a que os residentes e outros utilizadores desta zona 

possam circular a pé de uma forma mais segura 
Os projetos passaram nas várias fases (apresentação do projeto e análise técnica) e atualmente encontra-se na fase 
da votação (de 19 de out a 22 nov). Tem sido feita uma campanha de divulgação junto dos familiares, funcionários, 
parceiros (colégio da Bafureira) e estivemos no Cascaishopping (nos dias 25 de outubro e 9 de novembro) no ponto 
de informação da Câmara Municipal de Cascais a divulgar os projetos. 
 

Cantina Social 
Mantém-se o apoio a um beneficiário.  
Este mês retomou-se o apoio a um antigo beneficiário que temporariamente viu reduzidos os seus rendimentos 
mensais. Prevê-se a manutenção deste apoio até final de Novembro. 
 

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 
- Em Outubro realizaram-se 53 atendimentos, sendo 4 de 1ª vez;  
- Foram abrangidas 137 pessoas; 
 



 

    

Projecto Amigo 
- Não foram ainda comunicados os valores das recolhas destes últimos meses.  
 

Comunicação 
Facebook  
Constantes posts sobre o nosso trabalho e outra informação que nos é pedido divulgar; 
 
Site 
Destacámos a preparação da Semana Nacional e o arranque da Campanha 10 Milhões de Estrelas 
 
Voz da Verdade  
Publicação do nosso artigo sobre o Apoio Cáritas Lisboa. 
 
Informação CDL às sextas 
Temos procurado enriquecer esta comunicação semanal com alguma atualidade.  
 
Ecclesia 
A minha colaboração de anos com a Agência Ecclesia tem também permitido que a Cáritas se faça anunciar e 
conhecer através da Antena 1. 
 
Outros 
- Comunicação aos párocos sobre o Apoio Cáritas Lisboa; 
- Preparação da comunicação aos párocos sobre os 10 Milhões de Estrelas. 
 

Projetos, Campanhas e Outras Iniciativas 
 

Vendas de Natal CDL 
Está a ser preparada a venda de Natal no El Corte Inglês, no dia 23 de Novembro. Para além das velas da Campanha 
10 Milhões de Estrelas serão vendidos os biscoitos solidários da Cáritas Paroquial de Alcobaça, produtos feitos no Lar 
e na Creche e haverá também um espaço para a venda dos bordados da Associação Além; 
 

Semana Nacional Cáritas 2020 
Apoio à organização e participação nas reuniões do dia 3 de Outubro, na Paróquia de Póvoa de Santo Adrião e 
depois no dia 24 na Paróquia de Santo António dos Cavaleiros. Deu-se depois seguimento ao que ficou decidido 
aprofundar: produção de um texto como proposta de conteúdo do flyer para distribuição pelos agrupamentos de 
escolas da vigararia, desenho de uma proposta de projeto editorial da revista sobre a ação caritativa da Vigararia. Em 
paralelo, solicitámos uma estimativa de custos para a produção da revista, flyer e t-shirt. 
 

Causa Anual da CDL 2018 e 2019 
As obras na Casa de Alcobaça foram retomadas. Será agendada uma visita ao local para ver o andamento das obras e 
começar a pensar no regulamento para a sua utilização. 
Para dar visibilidade à Causa 2019, do Centro de Atividades de Camarate, Associação Jovens Despertar, este grupo 
participou numa feira de voluntariado promovido pela Nokia, com o intuito de motivar os colaboradores a serem 
voluntários em Instituições Sociais. 
 

Conselho Geral da Cáritas 2020 
No dia 15 de Outubro o Presidente e a coordenadora participaram na reunião de Vigararia das Caldas da Rainha-
Peniche. Foi aceite por todos os presentes que a semana vicarial da Caridade coincida com a semana que antecede o 



 

    

Conselho Geral da Cáritas, terminando no fim-de-semana com o encontro com os agentes da pastoral social previsto 
para a manhã de Sábado e a missa de Domingo, presidida por D. Américo.   
 
Dia Internacional Pela Erradicação da Pobreza 
Ainda que não tivesse uma direta organização da CDL, a jornada Internacional pela Erradicação da Pobreza também 
respirou ares Cáritas e valeu a pena algum investimento neste apoio;  
 

Fundação Famílias comVida 
- Decorre a fase de seleção da pessoa que irá dar apoio à atividade da direção e das atividades gerais da Fundação. 
Pretende-se que inicie atividade em Novembro. 
- Continua a decorrer a formação dos futuros Orientadores Famílias comVida. Está prevista a Eucaristia de Bênção e 
Envio no dia 11 de Janeiro com a presença do Sr Patriarca. 
- Está em curso o contacto com os atuais Orientadores para perceber funcionamento dos Pontos de Acolhimento 
Famílias com Vida. 
 

Coordenação Geral 
Visita à Casa do Gaiato de Lisboa – no dia 7 de Outubro alguns elementos da Direção, a coordenadora e as colegas 
do Gabinete de Ação Social visitaram a Casa do Gaiato para conhecer o resultado das obras que permitiu criar um 
Lar de Acolhimento e um CAO.  
Reunião com coordenador diocesano das emergências – para dar seguimento à definição de um plano de 
implementação do plano Nacional para as emergências e Catástrofes realizaram-se reuniões entre a Coordenadora e 
o Responsável Diocesano, Gen. Esperança da Silva (dias 7, 10 e 23 de Outubro). Realizou-se igualmente um encontro 
com a Equipa Nacional, no dia 16, para esclarecer algumas dúvidas. Torna-se agora necessário aprovar o plano 
diocesano e encontrar uma equipa que o execute. 
SGASP – realizou-se um encontro com as CD que têm participado na construção deste novo sistema para definir o 
calendário das formações e do lançamento da Plataforma.A reunião realizou-se no dia 8 de Outubro, no Centro 
pastoral do parque das Nações. 
Visita ao Centro Paroquial da Buraca – de modo a perceber melhor a atual situação social da população servida por 
este Centro e a necessidade do apoio prestado pela Cáritas a nível alimentar, realizou-se uma reunião no dia 10 de 
Outubro, com a Diretora Técnica do Centro e o Pároco. Foram definidas mais algumas áreas onde a Cáritas poderá 
ajudar, nomeadamente o apoio de uma grua (atualmente inoperacional no Lar) para um utente de apoio domiciliário 
e ao nível da formação.  
Estágio do ISCSP de Serviço Social – No dia 10 de Outubro realizou-se uma reunião com uma aluna do ISCSP que 
pretende realizar o seu estágio académico na CDL. Deve ficar a dar apoio à construção da rede de recursos e de 
parceiros da Fundação Famílias comVida. 
Reunião com Centro Paroquial de Carnide – No dia 16 de Outubro o Presidente e a coordenadora reuniram com 
alguns elementos da Direção do CSP Carnide para analisar alguns apspectos do processo de cessão da Creche. 
Encontro com voluntários da Paróquia de Oeiras - no dia 16 de Outubro realizou-se mais um encontro com os 
elementos do grupo da Cáritas Paroquial. Já estão definidas as áreas de intervenção e este encontro serviu para 
refletir sobre a identidade e missão do grupo. 
Reunião com DPO – Para acompanhamento do trabalho desenvolvido a coordenadora reuniu com o responsável 
pela proteção de dados da CDL, nos dias 17 e 28 de Outubro. O DPO estará presente no início do encontro das 
Cáritas Paroquiais, previsto para 26 de Outubro para falar sobre o tema e dar uma pequena formação sobre os 
cuidados a adotar para o cumprimento legislativo.  
Encontro dos Agentes da pastoral Social do Patriarcado – realizou-se no Centro do Turcifal, no dia 18 de Outubro. O 
encontro serviu para se apresentar os programas das semanas vicariais da caridade previstas durante este ano 
pastoral. Está prevista a participação da Cáritas em algumas delas. 
Reunião da Cúria Diocesana – no dia 24 de Outubro a coordenadora participou na reunião da Cúria. Foi possível 
apresentar algumas ideias de aproximação às paróquias, nomeadamente o contacto com os Vigários, o encontro das 
Cáritas Paroquiais e o trabalho de constituição de novas Cáritas. Aproveitou-se para fazer uma breve apresentação 



 

    

do Plano Nacional de Emergências e Catástrofes e o trabalho diocesano que se está a iniciar. Foi ainda referido o 
trabalho desenvolvido com as Vigararias de Loures Odivelas e Caldas da Rainha-Peniche no sentido de integrar as 
atividades da CDL nas suas semanas vicariais da Caridade. 
Reunião com a Equipa Claim – no dia 25 a coordenadora reuniu com as colegas do Claim no sentido de se avaliar o 
trabalho até agora desenvolvido e começar a equacionar o futuro, pós terminus do financiamento do FAMI. Esta 
avaliação será levada à Direção. 
Encontro das Caritas Paroquias – no dia 26 de Outubro realizou-se um encontro das Cáritas Paroquiais, na Paróquia 
da Agualva. A Cáritas Paroquial da Agualva foi a anfitriã. Estiveram presentes 45 pessoas de 11 Cáritas Paroquiais e 
da paróquia da Damaia que quer constituir um grupo. Para além do tema da proteção de dados conversou-se sobre 
o ano da caridade, as semanas vicariais, o Conselho Geral da Cáritas, entre outros assuntos. O Clã do Agrupamento 
de Escuteiros local preparou e serviu a refeição. 
Reunião com o Gestor da Qualidade – No dia 30 a coordenadora geral reuniu com a gestora da qualidade para 
monitorização do sistema e definição das próximas auditorias a realizar aos serviços. 
Reunião com a Cooperativa Esperança – no dia 30 de Outubro realizou-se uma reunião com alguns representantes 
da cooperativa Esperança no sentido de se iniciar a auditoria às contas e atividade. 
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