
 

    

PONTO DE SITUAÇÃO MENSAL DA AÇÃO DA CÁRITAS DIOCESANA DE LISBOA  

SETEMBRO DE 2019 

                              A destacar nestes meses: 

141 pessoas abrangidas através da Loja Solidária É Dado 
68 pessoas abrangidas pelo Atendimento Social do Gabinete de Ação Social 
114 atendimentos realizados pelo Gabinete de Ação Social 
187 atendimentos realizados pelo Claim 
10 Pedidos de apoio no âmbito do Projeto Igreja Solidária aprovados, referenciados por 8 paróquias/GPAS 
III Encontro com voluntários da Paróquia de Oeiras com vista à constituição de uma Cáritas Paroquial 
Participação do Claim no XIX Encontro de Agentes Sócio Pastorais das Migrações (Santarém) 
Início do ano letivo na Creche 
9º aniversário da Creche Cáritas  
Participação do Lar da Bafureira no Projeto Conviver com a demência, dinamizado por Alzheimer Portugal e pela Rotary 
Cascais  
Produção e envio da Newsletter nº 18 
Participação na Reunião de Vigararia de Loures Odivelas para iniciar preparação da Semana Nacional de 2020 
Campanha de Recolha de Material Escolar 
Visita ao Centro Paroquial de Fanhões 
Participação no II Encontro dos Coordenadores Diocesanos das Emergências 
Reunião com Pároco da Damaia com vista à criação de uma Cáritas Paroquial 

 

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

atendimento social 
No mês de Setembro de 2019 recorreram ao GAS 37 famílias, num total de 114 atendimentos sociais realizados e de 

68 pessoas abrangidas pela intervenção do GAS. 

Atendimento Social GAS – setembro 2019 

N.º de atendimentos realizados 114 

N.º de famílias atendidas 37 

N.º de famílias atendidas pela 1ª vez 21 

N.º Total de pessoas das famílias atendidas 68 

N.º de famílias que receberam apoio material 2 

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 Setembro foram submetidas 10 propostas de apoio no âmbito do Projeto da Igreja Solidária, provenientes de 8 
Paróquias/CSP da Diocese, para pagamento de rendas de casa, tratamentos dentários, óculos e faturas de água e 
eletricidade. 
Por decreto do Sr Patriarca de Julho de 2019 o Projeto Igreja Solidária foi extinto. O Gabinete de Ação Social propôs 
um novo regulamento e novos procedimentos para se iniciar um outro tipo de apoio económico às famílias 
acompanhadas pelas paróquias, que se designará Apoio Cáritas de Lisboa e entrará em vigor no mês de outubro de 
2019. 



 

    

Outras atividades 
Nos dias 11 e 19 de Setembro, reuniões de preparação e elaboração de conteúdos para o encontro da Paróquia de 
Oeiras, que se realizou no dia 20. 

 

CLAIM Cascais – Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes 

Atendimento e acolhimento 
No mês de Setembro o CLAIM de Cascais realizou um total de 187 atendimentos e o número de primeiros 
atendimentos efetuados foi de 49. O relatório descreve o trabalho da equipa CLAIM ao nível do atendimento e da 
articulação com parceiros.  
Salienta-se a articulação com parceiros públicos e privados, essencial para a resolução de pedidos expressos no 
atendimento, nomeadamente um caso complexo, de extrema vulnerabilidade, cujo atendimento demorou um dia 
inteiro. 
 
Ao nível do atendimento e acompanhamento a serviços salienta-se o seguinte: 
Acompanhamento a serviços 
Foi realizado um acompanhamento de utente do CLAIM (em liberdade condicional) ao GAJ (Gabinete de Apoio 
Jurídico) do CNAIM (Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes) de Lisboa. 
 
Atendimento - acesso a serviços / relação com Estado Central  
Apoio no envio de 3 Manifestações de Interesse e 1 inscrição no Registo Nacional de Menores. 
 
Articulação com parceiros 
No âmbito do atendimento a articulação com parceiros é essencial para a resolução dos pedidos de apoio. Neste 
período destacam-se: 

Centro Social e Paroquial da Parede | Associação Luso Alemã (abla) | Organização Internacional para as 
Migrações (OIM): Realização de inscrição no PRV (Programa de Retorno Voluntário) de pessoa brasileira em situação 
iminente de sem abrigo com dificuldade em aceitar as dificuldades financeiras que passa; a articulação com os 
diferentes parceiros para o acesso ao PRV e para a possibilidade de encontrar alojamento. Caso de extrema 
vulnerabilidade. Atendimento muito demorado.  
 
Apoios Pecuniários 
Não foram concedidos apoios pecuniários. 
 
 

Parcerias e trabalho em rede  
Cáritas Portuguesa 
Participação no XIX Encontro de Agentes Sócio Pastorais das Migrações (Santarém) – A história de vida da voluntária 
da CDL Jeny, taiwanesa, irá ser publicada pela CP no âmbito projeto “Mala de Partilha”, no qual participaram outras 
caritas diocesanas.  
 

Gestão de recursos 
Financeiros - Cofinanciamento FAMI 
- Preparação de informação para esclarecimentos ao ACM sobre pedido de pagamento 06 (submetidos em Agosto 
de 2019).  
 

Formações/Reuniões 
- Reunião de equipa CLAIM no dia 03 de Setembro com a participação dos três elementos da equipa;  
- Participação dos três elementos da equipa na reunião geral de colaboradores da CDL, no dia 09 de Setembro; 
- Reunião da equipa do atendimento do CLAIM no dia 09 de Setembro; 
- Participação no Colóquio "Intelligence & Culture", organizado pela UCP no dia 13 de Setembro; 



 

    

- Participação na reunião da rede local de parceiros do Bairro da Torre, no dia 16 de Setembro, organizado pela 
CMC/DIIS Cascais Estoril; 
- Participação no XIX Encontro de Agentes Sócio Pastorais das Migrações, no dia 28 de Setembro, em Santarém, 
organizado pela Cáritas Portuguesa e pela Obra Católica das Migrações. 
 

Creche 
- Nos primeiros cinco dias úteis de Setembro, a creche esteve encerrada para limpezas. Neste período realiza-se a 
limpeza e desinfeção aprofundada de todas as instalações. 
- Durante esta semana foi realizada a reunião geral de equipa, para organização do ano letivo e reforço da 
importância do trabalho em equipa. 
- No dia 20 de setembro, dia de aniversário da creche fomos surpreendidos pela presença das colaboradoras da sede 
que amavelmente trouxeram um bolo que partilhámos para comemorar este dia tão especial. 
 
Atividades Pedagógicas  
- Iniciámos o ano letivo no dia 10 de Setembro. Este mês foi dedicado, como sempre, à receção e adaptação das 
crianças. Durante o mês o nosso foco é o de criar uma relação de confiança e segurança com as crianças e as suas 
famílias. 
- Elaboramos também algumas atividades na área de expressão plástica para decoração das pastas onde se vão 
arquivar os trabalhos das crianças.  
- Dia 20 de Setembro comemoramos o Aniversário da Creche, a creche fez 9 anos  . As crianças da sala de 2 anos 
prepararam a massa para o bolo de aniversário no período da manhã e ao lanche cantámos os parabéns todos 
juntos. O bolo foi partilhado com as crianças e com as famílias. Elaboramos um cartão que oferecemos às famílias 
como forma de agradecer a confiança na nossa casa e uns saquinhos com biscoitos feitos por nós em forma de 
coração e com o número 9. 
 

Lar da Bafureira 
Residentes 

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

- A Psicóloga e a Diretora Técnica participam mensalmente no 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 14 de Setembro um grupo de residentes foi à Inauguração da exposição na Biblioteca de São Domingos de 
Rana, onde estivemos com técnicos das outras Instituições a ouvir a explicação da construção de cada trabalho.  
Recebemos os parabéns pelo trabalho da árvore da vida, pelo trabalho em si e pelo que significava. Segundo um dos 
jurados foi o trabalho que mais gostou. 
 

Atividades 
- No dia 25 de Setembro – Levámos os 7 residentes, 3 familiares, 2 voluntários e 3 elementos da equipa técnica à 
Exposição em São Domingos de Rana. Os trabalhos serão entregues no dia 30 de Setembro a cada Instituição.  
- No dia 24 de Setembro – Atuação Grupo Coral Rainha D. Leonor da SCM de Lisboa. 
 

Outros assuntos 
- Reunião para possível parceria com uma arquiteta paisagista para iniciar um projeto de Jardinagem com os nossos 
residentes e, ao mesmo tempo, arranjar o jardim. 
 

Cantina Social 
Mantém-se o apoio a um beneficiário.  
 



 

    

Loja Solidária “É Dado”/Armazém 
- Em Setembro realizaram-se 45 atendimentos, sendo 2 de 1ª vez;  
- Foram abrangidas 141 pessoas; 
 

Projecto Amigo 
- Foram comunicados os valores das recolhas e carregamentos referentes aos meses de Maio a Julho. Em Maio 
foram recolhidos 148.990Kg de roupa, em Junho 151.365Kg e em Julho 165.536Kg. 
- Ao longo do mês de Setembro realizaram-se reuniões com algumas autarquias onde existem contentores de modo 
a avaliar a parceria e perceber se há possibilidade de se aumentar o número de contentores colocados.   
 

Comunicação 
Facebook  
Para além das habituais atualizações e inserção de novos posts, relevamos, neste período, a celebração do Dia 
Internacional da Caridade e a Campanha de Recolha de Material Escolar e a celebração dos 9 anos da Creche Caritas; 
 
Site 
Fizemos atualizações, e comunicámos sobretudo a Campanha de Recolha de Material Escolar; 
 
Voz da Verdade 
Generosa para com a experiência dos 5 jovens em Ferrette ao cederem 2 páginas do jornal em setembro; 
 
Newletter 18 
Conseguimos produzir e enviar em tempo para 1174 subscritores a 3ª Newsletter de 2019.  
 

Projetos, Campanhas e Outras Iniciativas 
Cáritas Jovem CDL 
Esboçamos um pós-Alsácia, mas será necessário perceber-se quais são em concreto as ideias da Direção a este 
propósito, para que algum caminho se possa fazer com total determinação e sentido;  
 

Semana Nacional Cáritas 2020 
Participámos na reunião da Vigararia de Loures-Odivelas e criámos um instrumento de trabalho para o encontro do 
dia 3 de Outubro, na paróquia da Póvoa de Sto. Adrião.   
 

Causa Anual da CDL 2018 e 2019 
As obras na Casa de Alcobaça estiveram suspensas até se definir a solução para resolver os problemas de 
estabilidade encontrados. Foram retomadas no final do mês de Setembro. 
 

Conselho Geral da Cáritas 2020 
Já foi efetuada a reserva do espaço nas Caldas da Rainha. Em outubro está prevista a reunião com o Vigário das 
Caldas da Rainha e os párocos das Caldas para se iniciar a preparação do encontro com os agentes da pastoral social 
previsto para a manhã de Sábado.   
 

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

- Em Setembro realizaram-se duas reuniões de Direção. 
- A CDL reforçou o apoio dado ao Projeto o que permitirá contratar um recurso administrativo que apoie a atividade 
da direção. 



 

    

- Está em análise a possibilidade de um estágio académico de Serviço Social, de duração de três meses, que 
concretizando-se permitirá o apoio à construção da plataforma de recursos, fundamental para o trabalho 
desenvolvido pelos Orientadores Famílias comVida.  
- Está em fase de conclusão a definição da estratégia de angariação de fundos que permita a sustentabilidade da 
Fundação.   
 

Coordenação Geral 
Reunião com a Cáritas Portuguesa sobre a Campanha 10 Milhões de Estrelas – a coordenadora geral participou 
numa reunião promovida pela Cáritas Portuguesa, no dia 3 de Setembro, sobre a Campanha 10 Milhões de Estrelas. 
Vai haver alteração no design da vela e, consequentemente, no preço. 
Campanha de Recolha de Material Escolar – a campanha deste ano decorreu nos dias 7 e 8 de Setembro. A Sonae 
limitou o número de lojas participantes deixando alguns grupos de fora. Na semana anterior à realização da 
campanha autorizou algumas lojas extras mas já não foi possível mobilizar voluntários para assegurar recolha nesses 
locais. Este ano participaram 17 grupos, assegurando a recolha em 15 lojas. Destes 4 são Conferências Vicentinas, 7 
Cáritas Paroquiais, 5 Centros Sociais Paroquiais e 1 Santa Casa da Misericórdia. No total foram angariados 74720 
artigos que vão ser distribuídos a cerca de 2108 crianças.  
Reunião de Equipa – No dia 9 realizou-se a reunião de Equipa Técnica, com a presença dos responsáveis de todas as 
valências e serviços da CDL. Foi apresentada a visão da Direção para o Lar e para a Creche e em relação ao trabalho a 
desenvolver com as Paróquias. Abordou-se o tema do Ano da Caridade, da Semana Nacional e do Conselho Geral da 
Cáritas. 
Reunião com o Gestor da Qualidade – No dia 16 a coordenadora geral reuniu com a gestora da qualidade para 
monitorização do sistema e definição das próximas auditorias a realizar aos serviços. 
Visita ao Centro Paroquial de Fanhões – No dia 18 de Setembro o Presidente da CDL e a Coordenadora realizaram 
uma visita ao Centro Paroquial de Famões para análise de um pedido de apoio que endereçaram à Direção da CDL. 
Encontro com voluntários da Paróquia de Oeiras - no dia 20 de setembro a coordenadora geral, uma das colegas do 
Gabinete de Ação Social e uma colega do Claim orientaram a 4ª reunião com vários paroquianos que poderão vir a 
integrar o grupo da Cáritas Paroquial. Realizaram-se duas reuniões prévias com a Diretora do Lar e a diretora do 
Centro Paroquial de Oeiras. 
II Encontro dos Coordenadores Diocesanos das Emergências – No dia 21 realizou-se em Fátima o II Encontro de 
Coordenadores Diocesanos das Emergências para apresentação do Plano Institucional das Emergências e 
apresentação do trabalho até agora realizado por cada Diocese para a sua implementação. 
Reunião com DPO – Para acompanhamento do trabalho desenvolvido a coordenadora reuniu com o responsável 
pela proteção de dados da CDL, nos dias 04 e 24 de Setembro. Está a ser preparada uma informação simplificada 
para enviar às Paróquias sobre procedimentos a adotar para cumprimento da legislação. O DPO estará presente no 
início do encontro das Cáritas Paroquiais, previsto para 26 de Outubro para falar sobre o tema.  
Reunião na Paróquia das Damaia – no dia 24 de Setembro a coordenadora geral reuniu com o Pároco da Damaia, a 
pedido deste, para esclarecimento dos procedimentos a adotar para a criação de uma Cáritas Paroquial. A Paróquia 
tem um pequeno grupo de vicentinas a funcionar, que fazem distribuição de bens alimentares, mas pretende alargar 
a ação e organizar a caridade a nível paroquial. Vai ser pensada a possibilidade de se organizar uma formação para 
cativar novos voluntários.    
 
 

22 de Outubro de 2019 


