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<<< 1. A Instituição 

  
 

A Cáritas Diocesana de Viseu é uma Instituição Par-
ticular de Solidariedade Social, nos termos do nº 1 
do Artigo 1º do Estatuto das IPSS, registada em 29-
10-1984 na Direção Geral da Ação Social sob o nº 
69/84, a fls. 93 verso e 94 sob o nº 70/84, do Livro 
nº 2 das Fundações de Solidariedade Social, sendo 
reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pú-
blica. 

 

A Cáritas Diocesana de Viseu é: 

 filiada na União Distrital das Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social (UDIPSS); 

 membro do Conselho Municipal de Segurança 
– Centro Distrital de Operações de Emergên-
cia da Proteção Civil de Viseu; 

 membro do CLAS Viseu - Conselho Local de 
Ação Social de Viseu e parte integrante do seu 
núcleo executivo; 

 membro do NLI – Núcleo Local de Inserção de 
Viseu – Centro Distrital de Viseu – Instituto da 
Segurança Social; 

 membro da CPCJ – Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens em Risco. 

 

  Missão  

 A Cáritas Diocesana de Viseu é uma institui-
ção oficial da Igreja Católica, destinada à pro-
moção e exercício da ação social na Diocese. 
Pretende minimizar os problemas, desigual-
dades e injustiças sociais das pessoas mais 
vulneráveis, em situação de pobreza e exclu-
são social. 

 

   

 Visão  

 Ser a dinamizadora social e caritativa na Dio-
cese de Viseu, promovendo a dimensão glo-
bal da pessoa humana, incentivando a cria-
ção e o desenvolvimento de grupos locais de 
intervenção. 

 

   

 Valores  

 Amor 
com Verdade 

Caridade 
através da Ajuda, Amor ao Próximo e da 
Partilha 

Ética 
pelo Respeito ao Outro e ao Ambiente 

Solidariedade 
para a promoção do Bem-Comum 

Universalidade 
toda a pessoa humana independentemente 
da sua etnia, crença e género 

Igualdade 
pela Integração, Inclusão e Justiça Social 

Responsabilidade 
com Confiança e Profissionalismo para a 
Credibilidade 
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 A Instituição 

<<< 1.1. Agenda Cáritas Viseu 2019 

 
15 de janeiro de 2019 

 Reunião do Grupo de Trabalho da Saúde Mental 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Conselho Local de Ação Social 

 
16 de janeiro de 2019 

 II Seminário "INOVAÇÃO SOCIAL EM VISEU DÃO LAFÕES" 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões 

 Reunião do Núcleo Executivo do CLAS Viseu 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Conselho Local de Ação Social 

 
18 de janeiro de 2019 

 Reunião do Plenário do CLAS Viseu 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Conselho Local de Ação Social 

 
23 de janeiro de 2019 

 Reunião de Associados EAPN 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza 

 Reunião de Apoio às Vítimas dos Incêndios 
Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Apoio às Vítimas dos Incêndios 

 “Comdignitatis” – CAFAP – Celebração do Protocolo de Parceria 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Comdignitatis - CAFAP 

 
24 de janeiro de 2019 

 1º Reunião para organização do dia internacional do cigano - ROADS 
Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportunidades e Ações de Desenvolvimento Social 

 
7 de fevereiro de 2019 

 2º Reunião para organização do dia internacional do cigano - ROADS 
Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportunidades e Ações de Desenvolvimento Social 

 
13 de fevereiro de 2019 

 Reunião na Escola Superior de Educação de Viseu 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Institutos Superiores de Educação 

 
21 de fevereiro de 2019 

 Reunião de trabalho dos Migrantes e Minorias Étnicas – EAPN – CLAS 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Conselho Local de Ação Social 

 
22 de fevereiro de 2019 

 3º Reunião para organização do dia internacional do cigano – ROADS 
Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportunidades e Ações de Desenvolvimento Social 

 
25 de fevereiro de 2019 

 Reunião Cáritas Portuguesa 
Ler mais em 2.1. Cáritas Portuguesa | Iniciativas 
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26 de fevereiro de 2019 

 Reunião Cáritas Portuguesa 
Ler mais em 2.1. Cáritas Portuguesa | Iniciativas 

 
1 de março de 2019 

 Início oficial do Projeto Caminhos E7G 
Ler mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G 

 
7 de março de 2019 

 Reunião na Escola Superior de Educação de Viseu 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Institutos Superiores de Educação 

 “Prevenção de Acidentes em Lactentes” 
Leia mais em 3.4. Equipa Multidisciplinar do RSI Sinergia Social | Ações de Sensibilização e outras atividades 

 
8 de março de 2019 

 4º Reunião para organização do dia internacional do cigano - ROADS 
Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportunidades e Ações de Desenvolvimento Social 

 
11 de março de 2019 

 Reunião do Núcleo Executivo do CLAS Viseu 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Conselho Local de Ação Social 

 
15 de março de 2019 

 Reunião Cáritas Portuguesa 
Ler mais em 2.1. Cáritas Portuguesa | Iniciativas 

 
16 de março de 2019 

 Reunião Cáritas Portuguesa 
Ler mais em 2.1. Cáritas Portuguesa | Iniciativas 

 
21 de março de 2019 

 Assinatura do Protocolo de Cooperação com o Alto Comissariado para as Migrações 
Ler mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G 

 
21 a 24 de março de 2019 

 Semana Nacional Cáritas 
Ler mais em 2.3. Campanhas, eventos e outras iniciativas | Semana Nacional Cáritas 

 
27 de março de 2019 

 “Consumo de Álcool e Café: Malefícios na Amamentação” 
Leia mais em 3.4. Equipa Multidisciplinar do RSI Sinergia Social | Ações de Sensibilização e outras atividades 

 
28 de março de 2019 

 5º Reunião para organização do dia internacional do cigano – ROADS 
Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportunidades e Ações de Desenvolvimento Social 

 
29 de março de 2019 

 Reunião de Associados da EAPN 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza 
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4 de abril de 2019 

 6º Reunião para organização do dia internacional do cigano – ROADS 
Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportunidades e Ações de Desenvolvimento Social 

 
5, 6 e 7 de abril de 2019 

 Conselho Geral da Cáritas Portuguesa 
Leia mais em 2.1. Cáritas Portuguesa | Conselho Geral da Cáritas 

 
13 de abril de 2019 

 Comemoração do Internacional do Cigano 
Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportunidades e Ações de Desenvolvimento Social 

 
17 de abril de 2019 

 Avaliação da Comemoração do Internacional do Cigano 
Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportunidades e Ações de Desenvolvimento Social 

 
25 de abril de 2019 

 Dia da Liberdade 
Ler mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
30 de abril de 2019 

 “IEFP Convida” 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Instituto do Emprego e Formação Profissional 

 
2 de maio de 2019 

 Peditório Bens Alimentares Jumbo 
Leia mais em 2.3. Campanhas, eventos e outras iniciativas | Recolha de Bens Alimentares 

 
7 de maio de 2019 

 Reunião do grupo de trabalho da Saúde Mental 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Conselho Local de Ação Social 

 
8 de maio de 2019 

 Sessões de educação para a saúde – UCC – Semana Europeia da Vacinação 
Leia mais em 3.2. Centro Comunitário | Ações de Sensibilização e Informação 

 
9 de maio de 2019 

 1.ª Reunião do Consórcio do Projeto Caminhos E7G 
Ler mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G 

 Workshop de Cuidados Pessoais 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Sensibilizar o Conhecimento / Ateliê Experiências de Vida 

 
11 de maio de 2019 

 Visita do Presidente Cáritas Internationalis 
Ler mais em 2.1. Cáritas Portuguesa | Iniciativas 

 
14 de maio de 2019 

 Reunião com a Coordenação da Zona Norte/Centro do Programa Escolhas 
Ler mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G 
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15 de maio de 2019 

 ”Jogo dos Direitos” – Abordagem aos Direitos das Crianças e aos Direitos Humanos 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Sensibilizar o Conhecimento / Ateliê Experiências de Vida 

 
21 de maio de 2019 

 Reunião trabalho dos Migrantes e Minorias Étnicas 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Conselho Local de Ação Social 

 
22 de maio de 2019 

 ”Jogo dos Direitos” – Abordagem aos Direitos das Crianças e aos Direitos Humanos 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Sensibilizar o Conhecimento / Ateliê Experiências de Vida 

 
27 de maio de 2019 

 Reunião Projeto ROADS – Eixo Habitação 
Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportunidades e Ações de Desenvolvimento Social 

 
28 de maio de 2019 

 Visita e Reportagem do “Jornal do Centro” 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Comunidade + Ativa 

 
30 de maio de 2019 

 Os Direitos das Crianças 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Sensibilizar o Conhecimento / Ateliê Experiências de Vida 

 
31 de maio de 2019 

 Reunião Projeto ROADS – Eixo Habitação 
Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportunidades e Ações de Desenvolvimento Social 

 
1 de junho de 2019 

 1º Jornadas da ADAV – Vida sim vida sempre 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Institutos Superiores de Educação 

 Dia Mundial da Criança 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
3 e 7 de junho de 2019 

 Semana do Ambiente 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Sensibilizar o Conhecimento / Ateliê Experiências de Vida 

 
4 de junho de 2019 

 Reunião do Grupo de Trabalho da Saúde Mental 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Conselho Local de Ação Social 

 
5 de junho de 2019 

 I Seminário Internacional de Políticas e Respostas para Crianças e Jovens em Risco 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Institutos Superiores de Educação 

 
12 de junho de 2019 

 Dia Mundial contra o Trabalho Infantil 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 
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14 de junho de 2019 

 Dia Mundial do Vento (15 de junho) 
Leia mais em 3.2. Centro Comunitário | Dias Temáticos 

 
15 de junho de 2019 

 Reunião Plano Institucional de Resposta a Emergências e Catástrofes – PIREC 
Ler mais em 3.6. Plano Institucional de Resposta a Emergências e Catástrofes 

 
16 de junho de 2019 

 Reunião de Trabalho sobre as Comunidades Ciganas 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Município de Viseu 

 
24 de junho de 2019 

 Cavalhadas de Vildemoinhos 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Cavalhadas de Vildemoinhos 

 
26 de junho de 2019 

 Formação Cáritas Portuguesa 
Leia mais em 2.1. Cáritas Portuguesa | Formação Cáritas Portuguesa 

 
27 de junho de 2019 

 Ação Formativa “Diálogo Intercultural” 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Sensibilizar o Conhecimento / Ateliê Experiências de Vida 

 Reunião de Associados EAPN 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza 

 
28 de junho de 2019 

 Reunião Projeto ROADS – Eixo Habitação 
Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportunidades e Ações de Desenvolvimento Social 

 
1 de julho de 2019 

 Dia Mundial das Bibliotecas 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
2 de julho de 2019 

 Reunião do Grupo de Trabalho da Saúde Mental 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Conselho Local de Ação Social 

 
5, 6 e 7 de julho de 2019 

 “Festival Escolhas” 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Comunidade + Ativa 

 
10 de julho de 2019 

 Reunião de Associados EAPN 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza 

 
12 de julho de 2019 

 Dia Mundial da Piza (10 de junho) 
Leia mais em 3.2. Centro Comunitário | Dias Temáticos 
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18 de julho de 2019 

 Visita à Junta de Freguesia de Viseu 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Comunidade + Ativa 

 
19 de julho de 2019 

 Assembleia de Jovens sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Comunidade + Ativa 

 Dia do Amigo 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
25 de julho de 2019 

 Prevenção Rodoviária 
Leia mais em 3.2. Centro Comunitário | Ações de Sensibilização e Informação 

 
26 de julho de 2019 

 Dia dos Avós 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
29 de julho de 2019 

 2.ª Reunião do Consórcio do Projeto Caminhos E7G 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G 

 
30 de julho de 2019 

 Reunião da Rede de Coesão Social da CIMVDL 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões 

 
5 de agosto de 2019 

 Bulling 
Leia mais em 3.2. Centro Comunitário | Ações de Sensibilização e Informação 

 
12 de agosto de 2019 

 Dia Internacional da Juventude 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
14 de agosto de 2019 

 Caminhada na Ecopista do Dão 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Comunidade + Ativa 

 
20 de agosto de 2019 

 Dia Mundial da Fotografia 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
21 de agosto de 2019 

 Drogas 
Leia mais em 3.2. Centro Comunitário | Ações de Sensibilização e Informação 

 
23 de agosto de 2019 

 Passeio e Piquenique no Parque de Santiago 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Comunidade + Ativa 
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24 de agosto de 2019 

 Passeio e Jogos no Parque Florestal do Fontelo 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Comunidade + Ativa 

 
26 de agosto de 2019 

 Visita ao McDonald´s 
Leia mais em 3.4. Equipa Multidisciplinar do RSI Sinergia Social | Ações de Sensibilização e outras atividades 

 
28 de agosto de 2019 

 Ida ao Cinema (Rei Leão) 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Comunidade + Ativa 

 
5 de setembro de 2019 

 Dia da Amazónia 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
7 e 8 de setembro de 2019 

 Recolha de Material Escolar 
Leia mais em 2.3. Campanhas, eventos e outras iniciativas | Recolha Nacional de Material Escolar 

 
14 de setembro de 2019 

 Material Escolar para Moçambique 
Leia mais em 2.3. Campanhas, eventos e outras iniciativas | Recolha Nacional de Material Escolar 

 
21 de setembro de 2019 

 II Encontro de Formação das estruturas de Coordenação 
Ler mais em 3.6. Plano Institucional de Resposta a Emergências e Catástrofes 

 
25 de setembro de 2019 

 3.ª Reunião do Consórcio do Projeto Caminhos E7G 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G 

 
26 de setembro de 2019 

 Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
Leia mais em 3.7. Programa de Voluntariado Cáritas 

 Reunião ESEV 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Institutos Superiores de Educação 

 Dia Europeu das Línguas 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
27 de setembro de 2019 

 Assembleia de Jovens sobre Ambiente e Direitos Humanos 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Comunidade + Ativa 

 
30 de setembro de 2019 

 Dia Mundial do Coração 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
1 de outubro de 2019 

 Dia Mundial da Musica 
Leia mais em 3.2. Centro Comunitário | Dias Temáticos 
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4 de outubro de 2019 

 Dia do Fundador da McDonald’s 
Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | McDonald’s 

 Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
Leia mais em 3.7. Programa de Voluntariado Cáritas 

 Dia Mundial do Animal 
Leia mais em 3.2. Centro Comunitário | Dias Temáticos 

 
8 de outubro de 2019 

 Formação para a Mediação Cigana 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G 

 Reunião do Grupo de Trabalho para a reformulação do SGASP-II 
Ler mais em 2.1. Cáritas Portuguesa | Sistema de Gestão do Atendimento de Proximidade 

 
10 de outubro de 2019 

 Dia Mundial da Saúde Mental 
Leia mais em 3.4. Equipa Multidisciplinar do RSI Sinergia Social | Projeto “AbreMente” 

 
11 de outubro de 2019 

 Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
Leia mais em 3.7. Programa de Voluntariado Cáritas 

 
15 de outubro de 2019 

 Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
16 de outubro de 2019 

 Dia da Alimentação 
Leia mais em 3.2. Centro Comunitário | Dias Temáticos 

 
18 de outubro de 2019 

 World Café “Olhares sobre a Pobreza e Exclusão Social” 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Sensibilizar o Conhecimento / Ateliê Experiências de Vida 

 Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
Leia mais em 3.7. Programa de Voluntariado Cáritas 

 
20 de outubro de 2019 

 Bullying – Formas de Prevenção 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Sensibilizar o Conhecimento / Ateliê Experiências de Vida 

 
29 de outubro de 2019 

 Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
Leia mais em 3.7. Programa de Voluntariado Cáritas 

 
31 de outubro de 2019 

 Dia das Bruxas / Halloween 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
11 de novembro de 2019 

 Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
Leia mais em 3.7. Programa de Voluntariado Cáritas 



Página: 17 / 69 | Relatório de Atividades 2019 

 

 

 

 Magusto 
Leia mais em 3.2. Centro Comunitário | Dias Temáticos 

 
13 de novembro de 2019 

 Reunião do Plano Estratégico da Cáritas Portuguesa 
Ler mais em 2.1. Cáritas Portuguesa | Plano Estratégico da Cáritas Portuguesa 

 
14 de novembro de 2019 

 Dia Mundial da Diabetes 
Leia mais em 3.2. Centro Comunitário | Dias Temáticos 

 
16 de novembro de 2019 

 Jantar Solidário 
Leia mais em 2.3. Campanhas, eventos e outras iniciativas | Jantar Solidário 

 
17 de novembro de 2019 

 Comemoração do Dia Internacional dos Pobres 

Ler mais em 2.1. Cáritas Portuguesa | Iniciativas 

 
20 de novembro de 2019 

 Dia Internacional dos Direitos das Crianças 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
22 de novembro de 2019 

 Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
Leia mais em 3.7. Programa de Voluntariado Cáritas 

 
24 de novembro de 2019 

 "Família do Lado" 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Sensibilizar o Conhecimento / Ateliê Experiências de Vida 

 
25 de novembro de 2019 

 Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
28 de novembro de 2019 

 4.ª Reunião do Consórcio do Projeto Caminhos E7G 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G 

 
30 de novembro a 1 de dezembro de 2019 

 Conselho Geral da Cáritas Portuguesa 
Ler mais em 2.1. Cáritas Portuguesa | Conselho Geral da Cáritas 

 
3 de dezembro de 2019 

 Paradinha Limpa 
Leia mais em 3.2. Centro Comunitário | Ações de Sensibilização e Informação 

 
5 de dezembro de 2019 

 Comemoração do Dia Internacional do Voluntariado 
Leia mais em 3.7. Programa de Voluntariado Cáritas 
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6 de dezembro de 2019 

 Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
Leia mais em 3.7. Programa de Voluntariado Cáritas 

 
7 de dezembro de 2019 

 Mega Aula Solidária 
Leia mais em 2.3. Campanhas, eventos e outras iniciativas | 10 Milhões de Estrelas – um gesto pela paz 

 
10 de dezembro de 2019 

 Dia Internacional dos Direitos Humanos 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
10 e 11 de dezembro de 2019 

 Voluntariado Adamastor 
Leia mais em 3.7. Programa de Voluntariado Cáritas 

 
14 de dezembro de 2019 

 10 Milhões de Estrelas – Um Gesto Pela Paz 
Leia mais em 2.3. Campanhas, eventos e outras iniciativas | 10 Milhões de Estrelas – um gesto pela paz 

 
18 de dezembro de 2019 

 Cantata de Natal do Projeto "Música Ativa para Seniores" 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Comunidade + Ativa 

 
19 de dezembro de 2019 

 Natal à mesa com … abrigo 
Leia mais em 2.3. Campanhas, eventos e outras iniciativas | Sem-Abrigo 

 
21 de dezembro de 2019 

 Um brinquedo por um sorriso 
Leia mais em 2.3. Campanhas, eventos e outras iniciativas | Um brinquedo por um sorriso 

 
30 de dezembro de 2019 

 Ida ao Cinema (Armados em espiões) 
Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Comunidade + Ativa 
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 2. Âmbito da intervenção 

  

De acordo com o seu atual contexto a Cáritas, na sua ação social e caritativa, não se esgota nas suas tradicionais 
ações. Na base da sua atuação está a exigência de apoio organizado às famílias carenciadas, tendo como princi-
pais objetivos: 

 A promoção e o desenvolvimento de competências em indivíduos, económica e socialmente desfavo-
recidos, visando a superação da dependência reforçando a sua autonomia pessoal; 

 A assistência de indivíduos e famílias em situações de emergência; 

 O conhecimento dos problemas sociais no território da Diocese e a definição de estratégias de interven-
ção; 

 Apoio aos grupos paroquiais de ação social; 

 A intervenção na Infância/juventude a nível da ocupação dos tempos livres, da educação, do desenvol-
vimento pessoal e social; 

 A promoção da interculturalidade. 

 

A CDV é o resultado da sinergia de técnicos, voluntários e pessoas anónimas que através de um trabalho contínuo 
de generosidade, entrega e profissionalismo tem por objetivo valorizar a Dignidade Humana, a Solidariedade e 
a Justiça Social. 

Tendo em conta as orientações da Pastoral Social da Diocese, a ação social da CDV, divide-se pelas suas respostas 
sociais: 

 Gabinete de Ação Social 

 Centro Comunitário 

 Creche 

 Equipa Multidisciplinar do Rendimento Social de Inserção (RSI) 

 Loja Social 

 

E em articulação com toda a sua rede de parceiros 

 ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal; 

 ACES Dão Lafões - Unidade de Cuidados à Comunidade Viseense; 

 Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique; 

 APPR - Associação para a Proteção de Pessoas em Risco; 

 Associação de Futebol de Viseu; 

 Beira Amiga; 

 Câmara Municipal de S. Pedro do Sul; 

 Câmara Municipal de Santa Comba Dão; 

 Câmara Municipal de Tondela; 

 Câmara Municipal de Viseu; 

 Câmara Municipal de Vouzela; 

 CentroPontoArte - Atelier de Artes Gráficas. 
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 Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões - CIMVDL; 

 Concelho Local de Desenvolvimento Social - CLDS; 

 CRI - Centro de Resposta Integradas; 

 EAPN Portugal / Rede Europeia Anti Pobreza - Núcleo Distrital de Viseu; 

 Escola Superior de Educação de Leiria; 

 Escola Superior de Educação de Viseu - ESEV; 

 Escola Superior de Educação de Viseu - Pólo de Lamego; 

 Habisolvis 

 IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional; 

 Instituto Clinico do Dão; 

 Instituto da Segurança Social - Centro Distrital de Viseu; 

 Instituto Politécnico de Leiria; 

 Instituto Politécnico de Viseu (IPV); 

 PAR - Plataforma de Apoio aos Refugiados; 

 Santa Casa da Misericórdia; 

 Saúde em Português; 

 Sinerconsult - Formação e Consultadoria de Negócios, Lda.; 

 Viseu Educa; 

 União de Freguesias da Diocese de Viseu. 
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 Âmbito da intervenção 

<<< 2.1. Cáritas Portuguesa 

A Cáritas Diocesana de Viseu é uma das vinte Cáritas Diocesanas pertencentes à rede Cáritas Portuguesa (CP) 
que, juntamente com inúmeros grupos locais, realizam um trabalho de proximidade para com o individuo neces-
sitado na diocese. 

Com este trabalho em rede, a Cáritas Portuguesa tem “a capacidade de ter olhos e ouvidos em todo o território 
nacional”. 

As atividades e projetos da CDV são dinamizadas por profissionais, nas mais diversas áreas das ciências sociais, e 
um conjunto de voluntários, que possibilitam articular parceiros e oportunidades em prol das necessidades da-
queles que nos procuram. 

Como é de conhecimento geral, “cada Cáritas Diocesana tem a sua autonomia jurídica e canónica”, ou seja, cada 
Cáritas tem as suas especificidades que, por sua vez, leva a ter as suas próprias prioridades de acordo com a sua 
realidade diocesana. 

Neste sentido, a direção da CDV tem reuniões mensais para planear a estratégia de intervenção que mais se 
adequa à nossa realidade diocesana. Tendo em conta todos os acontecimentos na região e as solicitações de 
colaboração pelas mais diversas entidades parceiras, a direção da CDV, durante o ano de 2019, reuniu-se 17 
vezes com o objetivo de delinear o futuro da instituição. 

Claro que pertencendo a uma organização hierárquica, a CDV rege-se pelas orientações da Cáritas Portuguesa, 
logo toda a sua estrutura está pensada em conformidade com o Plano Estratégico da Cáritas Portugal, consen-
sualizado entre todas e sancionado pela Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana. 

Nesta secção do relatório de atividades da CDV 2019 vamos explanar as diversas articulações com a Cáritas Por-
tuguesa que nos permite estar em consonância com a realidade nacional e, em particular, com as prioridades 
que a nossa realidade diocesana nos obriga. 

 
 

Iniciativas  <<<  

 
<< 25 de fevereiro de 2019 >> 

Reunião Campanhas da Cáritas Portuguesa 

Reuniram-se nas instalações da Cáritas de Coimbra, sob a orientação da equipa técnica da Cáritas Portuguesa, 
as Cáritas Diocesanas do Porto, Lamego, Santarém, Coimbra e Viseu, que constituem o grupo de trabalho 
“Campanhas”. Neste encontro foi discutida a mudança da imagem e preço da vela da Campanha 10Milhões 
de Estrelas – Um Gesto Pela Paz, tal com todos os assuntos inerentes à mesma. 

Relativamente à Campanha da Semana Nacional Cáritas foi abordada toda a logística e materiais a utilizar, 
tendo sido solicitado à equipa da Cáritas Portuguesa uma maior brevidade na disponibilização dos materiais 
de divulgação. 

 
<< 26 de fevereiro de 2019 >> 

Reunião Projeto Mind – Migrações e Desenvolvimento 

A equipa do Projeto Mind – Migrações e Desenvolvimento, reuniu em Aveiro com várias Cáritas Diocesanas 
de forma a divulgarem a mensagem do Padre Francisco que apela para as questões das migrações, interligação 
e desenvolvimento. Este encontro teve como objetivo divulgar junto das Cáritas Diocesanas a ideia de um 
melhor entendimento sobre o fenómeno migratório – Advocacy (intervenção sociopolítica). Para além da Cá-
ritas Portuguesa, contou-se igualmente com a colaboração da Presidente da Obra Portuguesa das Migrações 
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e com o Diretor da JRS – Serviço de Jesuítas para os Refugiados, que transmitiram um imagem muito realista 
das questões migratórias no mundo. 

 
<< 15 de março de 2019 >> 

Reunião Campanhas da Cáritas Portuguesa 

O grupo de trabalho das campanhas reuniu-se no Cáritas Diocesana do Porto na qual e foi fechado o texto de 
apresentação de todas as campanhas que vão decorrer nos próximos tempos de forma a ser apresentado e 
votado no próximo concelho geral. Ficou decidido que o José Manel da Cáritas de Coimbra irá apresentar os 
fundamentos para cada uma das campanhas, a Mónica da Cáritas do Porto apresentará a proposta para a 
campanha Peditório Dia Cáritas e para terminar o José Rodrigues da Cáritas de Santarém apresentará a pro-
posta do grupo de trabalho para a campanha 10milhoes de estrelas um gesto pela paz.  

 
<< 16 de março de 2019 >> 

Encontro da Pastoral dos Ciganos 

Realizou-se em Fátima o Encontro da Pastoral dos Ciganos, para o qual foram convidadas várias Cáritas Dio-
cesanas, tendo sido partilhadas práticas e estratégias no trabalho com a comunidade cigana. A Cáritas Dioce-
sana de Viseu deu o seu testemunho sobre o trabalho desenvolvido com esta comunidade através das suas 
respostas sociais. 

 
<< 11 de maio de 2019 >> 

Visita do Presidente Cáritas Internationalis 

A Cáritas Diocesana de Viseu participou no encontro dinamizado pela Cáritas Portuguesa na Diocese de Leiria, 
no âmbito da visita do Presidente da Cáritas Internationalis, D. Luís António Tagle – Arcebispo de Manila, tendo 
sido inaugurada a Exposição Itinerante ‘Migrações e Desenvolvimento’, da Cáritas Portuguesa, na Biblioteca 
Municipal de Leiria. 

As Cáritas Diocesanas tiveram a oportunidade de apresentar a sua realidade e trabalho realizado nas comuni-
dades da sua zona de intervenção. 

 
<< 17 de novembro de 2019 >> 

Comemoração do Dia Internacional dos Pobres 

Com o objetivo de comemorarmos pelo terceiro ano consecutivo o dia Mundial dos Pobres, instituído pelo 
Papa Francisco em 2017 e este ano sob o lema “A esperança dos pobres jamais frustrará“ a Cáritas Diocesana 
de Viseu, a convite do Santuário deslocou-se a Fátima com um grupo de aproximadamente 70 pessoas. 

O programa iniciou-se com a celebração da Eucaristia, celebrada na Basílica da Santíssima Trindade. Concele-
brou o Senhor Dom Ilídio Leandro, Bispo-Emérito de Viseu, que acompanhou o grupo durante todo o dia. 
Depois de um agradável almoço servido na Casa Nossa Senhora das Dores, tivemos o privilégio de ter a visita 
guiada ao recinto, onde nos falaram da Mensagem de Fátima, das Aparições, das visitas dos Papas e da im-
portância do Santuário para os católicos de todo o mundo. Salientamos que duas pessoas que nos acompa-
nharam nunca tinham estado no Santuário. O dia culminou com uma despedida na Capelinha das Aparições, 
presidida desta vez pelo Senhor D. Ilídio. 

 
 

Conselho Geral da Cáritas  <<<  

O Conselho Geral da Cáritas Portuguesa é um encontro estatutário no qual estão presentes os responsáveis das 
Cáritas Diocesanas, de todo o país: 
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<< 5, 6 e 7 de abril de 2019 >> 

Conselho Geral da Cáritas Portuguesa 

Esta edição do Conselho Geral da Cáritas Portuguesa aconteceu em Viana do Castelo e estiveram presentes 
19 Cáritas Diocesanas. Contou com a presença de Jorge Nuño Mayer, Secretário-Geral da Cáritas Europa, que 
apresentou o processo da implementação dos standards de gestão da Caritas Internationalis. 

Foram também apresentados os resultados do estudo “Cáritas Visão 360º” com o objetivo de realizar um 
diagnóstico sobre a perceção publica e interna da imagem da rede nacional Cáritas, sendo necessário promo-
ver uma comunicação forte na comunidade, a implementar durante o ano 2020 sob o tema “Cáritas é Amor”. 

Outros assuntos foram debatidos, como a metodologia das campanhas nacionais, as boas práticas das dife-
rentes Cáritas Diocesanas, entre outros. 

 
<< 30 de novembro a 1 de dezembro de 2019 >> 

Conselho Geral da Cáritas Portuguesa 

Esta reunião decorreu em Fátima sob o mote/desafio que a opção preferencial pelos pobres não se reduza “à 
responsabilidade de um grupo restrito”, mas se alargue “comunitariamente como força libertadora e neces-
sária para a construção da civilização do amor”, lançado por D. José Traquina, presidente da Comissão Episco-
pal da Pastoral Social e Mobilidade Humana. 

Foram abordados assuntos relevantes sobre o Plano Institucional de Resposta a Emergências e Calamidades, 
as estratégias de medição do impacto da atividade das Cáritas diocesanas e da importância de lhe dar visibili-
dade através de ferramentas próprias, a necessidade de assegurar a Proteção a Crianças, Jovens e Pessoas 
Vulneráveis e a implementação do software de Gestão da Ação Social de Proximidade (SGASP II). 

O conselho geral terminou com a entrega simbólica da “Luz da Paz” referente à “Operação 10 Milhões de 
Estrelas – Um Gesto pela Paz”, evocativo dos valores subjacentes a esta iniciativa: sensibilizar para os valores 
da paz como vivência cristã do Natal. 

 
 

Plano Estratégico da Cáritas Portuguesa  <<<  

O grupo de trabalho dos coordenadores do II Plano Estratégico da Cáritas em Portugal 2017-2020 “Uma só família 
humana”, é constituído por representantes de todas as Cáritas Diocesanas, cuja sua participação incide na cons-
trução da matriz de planeamento e monitorização do plano estratégico. 

Com reuniões semestrais é possível partilhar experiências na aplicação do Plano e, também, discutir e preparar 
ações/atividades relacionadas com a rede Cáritas. 

No ano de 2019, a primeira reunião esteve agenda para o dia 26 de junho, durante a Semana de Formação 
Cáritas, com vista aos coordenadores poderem participar no dia de formação e posteriormente realizar-se a re-
união. Esta reunião não se realizou pois não tínhamos o número mínimo de participantes. 

Agendou-se a reunião para o segundo semestre que culminou no dia 13 de novembro de 2019. 

<< 13 de novembro de 2019 >> 

Reunião do Plano Estratégico da Cáritas Portuguesa 

Devido a diversos constrangimentos optou-se pela realização de uma reunião à distância, via vídeo-conferên-
cia, e após um briefing sobre o funcionamento da plataforma, foram elencados os assuntos previamente agen-
dados na ordem de trabalhos para esta reunião: agendamento, preparação e organização da II semana de 
formação Cáritas; agendamento das reuniões dos coordenadores do Plano Estratégico 2020; construção do 
novo Plano Estratégico; apresentação e posterior resposta ao questionário sobre o Plano Estratégico da Cari-
tas Europa; apresentação do estado e implementação do SGASP pelo Dr. Rui Pereira; preparação do Relatório 
da Cáritas 2018. 
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Formação Cáritas Portuguesa  <<<  

A formação de todos os colaboradores, diretos e indiretos, da Cáritas foi sentida como uma necessidade por cada 
uma das Cáritas Diocesanas que constituem o grupo de trabalho do Plano Estratégico. 

Foi então “desenhada” este modelo de formação, a diferentes níveis de intervenção na família Cáritas: nacional, 
diocesana e paroquial. Tendo sido pensada de forma a dar resposta às necessidades de todos os colaboradores, 
enquadrando cada um deles na identidade e missão da Cáritas, assim como em espaços temáticos nas mais 
diversas áreas de intervenção. 

A 1º Sessão de Formação Cáritas decorreu desde o dia 25 de junho a 28 de junho, em Torres Novas. A Cáritas 
Diocesana de Viseu teve a oportunidade de estar presente no dia 26 de Junho de 2019: 

<< 26 de junho de 2019 >> 

1ª Semana de Formação da Cáritas 

Durante este dia tivemos a oportunidade de refletir sobre temas como “Cuidar da Casa Comum” e o Pensa-
mento Social Cristão apresentados pelo Padre José Manuel Pereira de Almeida, Assistente Eclesiástico da Cá-
ritas Portuguesa, que nos transmitiu o pensamento da Igreja na ação social, fundamentos e essência do serviço 
dos mais frágeis na construção do Bem Comum. 

Com os temas em questão tínhamos as nossas espectativas baixas que foram completamente desfeitas. Os 
temas foram abordados de uma forma muito prática, leve e acessível. 

Durante os restantes dias de formação foram abordados diversas temáticas em formato workshop: Gestão de 
Projetos e Planeamento Estratégico; Gestão Voluntariado; Design Thinking. 

 
 

Sistema de Gestão do Atendimento de Proximidade (SGASP)  <<<  

A Cáritas Portuguesa, organizou um grupo de trabalho, com seis Cáritas Diocesanas (Coimbra, Leiria/Fátima, Lis-
boa, Porto, Santarém e Viseu) que, desde 2015, tem dinamizado o projeto-piloto do SGASP II, com o objetivo de 
reformular a metodologia de recolha e envio de informação sobre os atendimentos 

Durante o ano de 2019 foram encetadas diversas ações, com vista à implementação do SGASP II a nível nacional: 

<< 8 de outubro de 2019 >> 

Reunião do Grupo de Trabalho para a reformulação do SGASP-II 

Esta reunião do grupo de trabalho serviu para o reagendamento dos testes lógicos, operacionais e de carga 
da nova plataforma do SGASP II; organização e preparação das ações de formação para administradores dio-
cesanos, locais e utilizadores; assim como a calendarização da entrada em ação da nova plataforma do SGASP 
II a nível nacional. 
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 Âmbito da intervenção 

<<< 2.2. Articulação com parceiros 

A rede parceiros da Cáritas Diocesana de Viseu decorre do seu trabalho de articulação com instituições públicas 
e privadas com o objetivo de desenvolver programas e projetos no âmbito da intervenção social, assim como na 
colmatação das necessidades emergentes das famílias que recorrem à Cáritas. 

Destacamos de seguida alguns momentos de trabalho realizados com alguns dos parceiros da CDV: 

 

Conselho Local de Ação Social (CLAS)  <<<  

A Cáritas Diocesana de Viseu é uma das 150 instituições parceiras da rede social do concelho de Viseu que tem 
como objetivo encontrar recursos para colmatar os problemas sociais identificados. 

O Núcleo Executivo do CLAS é constituído por 7 das 150 instituições, estando a Cáritas Diocesana de Viseu repre-
sentada neste grupo, que tem como objetivo criar linhas operativas para todo o trabalho da rede. 

Numa das reuniões plenárias em 2018 foram identificados cinco eixos de intervenção, nomeadamente, nas te-
máticas relacionadas com a pessoa idosa, pessoas com deficiência, violência doméstica, saúde mental, migrações 
e minorias étnicas. Neste sentido, foram constituídos grupos de trabalho para cada uma das temáticas mencio-
nadas. 

A CDV está representada em 3 destes grupos, designadamente: violência doméstica; saúde mental; migrações e 
minorias étnicas. 

Neste sentido, durante o ano de 2019, o CLAS dinamizou diversas atividades, reuniões ou iniciativas de forma a 
dinamizar os grupos e sensibilizar toda a rede parceiros que a constitui: 

<< 15 de janeiro de 2019 >> 

Reunião do Grupo de Trabalho da Saúde Mental 

No âmbito dos grupos de trabalho para a atualização do diagnóstico social, realizou-se esta reunião do grupo 
de trabalho da Saúde Mental. Foi debatido o tipo de dados que deverão ser recolhidos tendo em conta a 
multiplicidade de serviços que lidam com esta temática. 

 
<< 16 de janeiro de 2019 >> 

Reunião do Núcleo Executivo do CLAS Viseu 

Discutida e analisada a candidatura da Cáritas Diocesana de Viseu ao Programa Escolhas 7.º Geração – tendo 
sido aprovado com 86,4% - dando deste modo um parecer favorável para apresentação em plenário. 

 
<< 18 de janeiro de 2019 >> 

Reunião do Plenário do CLAS Viseu 

Tendo em conta a reunião do Núcleo Executivo do CLAS, do dia 16 de janeiro de 2019, foi apresentada a 
candidatura da Cáritas Diocesana de Viseu ao Programa Escolhas 7.º Geração, que foi votada e aprovada por 
unanimidade. 

 
<< 21 de fevereiro de 2019 >> 

Reunião do Grupo de Trabalho dos Migrantes e Minorias Étnicas 

Realizou-se na Sede da Cáritas Diocesana de Viseu uma reunião deste grupo de trabalho do qual fazem parte 
representantes da Cáritas Diocesana de Viseu, da EAPN, da Habisolvis, da Segurança Social, da UCC Viseense 
e do Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique. Foram abordadas as principais problemáticas e seus indi-
cadores nas seguintes áreas: habitação, educação, formação, emprego e saúde. Foram também discutidas as 
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metodologias a utilizar para a elaboração do instrumento de trabalho com o objetivo de atualizar o diagnóstico 
social do concelho de Viseu. 

 
<< 11 de março de 2019 >> 

Reunião do Núcleo Executivo do CLAS Viseu 

Esta reunião teve como objetivo analisar os dados recolhidos pelos grupos de trabalho que concorrem para 
os respetivos eixos do diagnóstico social do conselho de Viseu. Tendo em conta todo o trabalho desenvolvido 
e a complexidades dos dados recolhidos, foi analisada a possibilidade de apresentação de uma proposta de 
contratação de uma empresa de consultadoria externa como objetivo de compilar os dados recolhidos pelos 
grupos de trabalho ao Sr. Presidente do CLAS. A proposta foi aceite por unanimidade. 

 
<< 7 de maio de 2019 >> 

Reunião do Grupo de Trabalho da Saúde Mental 

Tendo em conta o debatido na reunião anterior foram apresentados os dados recolhidos por várias institui-
ções que constituem o grupo de trabalho. Foi também dada resposta a um guião teste proposto pelo CLAS 
como metodologia de trabalho. Devido à multiplicidade de dados e à complexidade na análise dos mesmos 
irá ser proposto ao CLAS a contratação de uma empresa de tratamento de dados. 

 
<< 21 de maio de 2019 >> 

Reunião do Grupo de Trabalho dos Migrantes e Minorias Étnicas 

A reunião realizou-se na USF Cidade Jardim, foram abordadas e discutidas as informações e dados estatísticos 
colocados na grelha de avaliação. 

 
<< 4 de junho de 2019 >> 

Reunião do Grupo de Trabalho da Saúde Mental 

Nesta reunião tivemos oportunidade de ouvir o Diretor ACES Dão Lafões que nos explicou o funcionamento 
dos serviços da alçada da saúde pública e apresentou o plano de saúde mental da região. 

Foi também o momento da Dr.ª Anabela Carvalho, do Observatório do Bem-Estar (projeto concelhio) apre-
sentar este mesmo projeto e todas as suas ramificações, assim como é poderá ser uma mais-valia para o tra-
balho que o CLAS poderá quer desenvolver a nível da saúde mental. 

 
<< 2 de julho de 2019 >> 

Reunião do Grupo de Trabalho da Saúde Mental 

Foi feito o ponto da situação e o estado do trabalho desenvolvido por este grupo de trabalho. Fomos também 
informados que irá ser marcada uma reunião com os coordenadores dos grupos para organizar o trabalho. 

 
 

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões  <<<  

No âmbito do Portugal 2020, a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões viu aprovado o seu Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial Viseu Dão Lafões 2020 (PDCT VDL 2020) e, para a sua implementação, 
constituiu uma Plataforma de Cooperação Institucional, organizada em Redes temáticas, na qual se destaca a 
Rede de Coesão Social. 

O objetivo desta Rede temática passa por dinamizar, suportar e monitorizar intervenções de caráter territorial, 
concebidas e desenvolvidas na região, assegurando a relevância e eficácias das mesmas, segundo uma estratégia 
de intervenção intermunicipal. 
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A Cáritas Diocesana de Viseu é parceira da CIMVDL e tem presença assídua nas reuniões plenárias: 

<< 16 de janeiro de 2019 >> 

II Seminário "INOVAÇÃO SOCIAL EM VISEU DÃO LAFÕES" 

A Cáritas Diocesana de Viseu esteve presente neste seminário que tinha, com o objetivo primordial, promover 
a inovação e a coesão social em Viseu Dão Lafões e, por outro lado, dar a conhecer as linhas de intervenção 
definidas ao longo de todo o trabalho desenvolvido com os parceiros que integram o “Compromisso pela 
Coesão Social em Viseu Dão Lafões, assim como, divulgar boas práticas já existentes no território. Tendo em 
conta todo o trabalho realizado entre todas as instituições nesta plataforma de cooperação institucional que 
culminou neste evento o balanço foi bastante positivo. 

 
<< 30 de julho de 2019 >> 

Reunião da Rede de Coesão Social da CIMVDL 

Nesta reunião da Rede de Coesão Social da CIMVDL foi feito o ponto de situação relativamente ao desenvol-
vimento de atividades no segundo semestre de 2019. 

Apresentou-se, sucintamente, o aviso CENTRO-30-2019-08 - "Inclusão Ativa de Grupos Vulneráveis - Cultura 
para Todos" assim como os projetos intermunicipais da rede a explorar este eixo.  

 
 

EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza / Portugal – Núcleo de Viseu  <<<  

A EAPN - European Anti Poverty Network (Rede Europeia Anti-Pobreza) é a maior rede europeia de redes nacio-
nais, regionais e locais de ONGs, bem como de Organizações Europeias ativas na luta contra a pobreza. A EAPN 
Portugal é uma organização, reconhecida como Associação de Solidariedade Social, de âmbito nacional, obtendo 
em 1995 o estatuto de Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD). 

O Núcleo Distrital de Viseu da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza iniciou a sua atividade em junho de 
2005, com a finalidade de congregar um conjunto de instituições de solidariedade social do distrito, e desenvol-
ver conjuntamente estratégias de intervenção social, com vista a erradicar/ atenuar a pobreza e a exclusão social. 

No âmbito da sua intervenção com as minorias foi celebrado protocolo de colaboração entre a EAPN – Núcleo 
de Viseu com a CDV: 

<< 23 de janeiro de 2019 >> 

Reunião de Associados EAPN 

O Núcleo Distrital de Viseu da EAPN Portugal convidou a Cáritas Diocesana de Viseu a apresentar na sua reu-
nião de associados o Projeto AbreMente, dinamizado pela Equipa Multidisciplinar do Rendimento Social de 
Inserção – Sinergia Social, em parceria com as duas restantes equipas da região. 

 
<< 29 de março de 2019 >> 

Reunião de Associados EAPN 

Nesta reunião de Associados para além de serem abordados temas de interesse de todas as instituições pre-
sentes, foi dirigido um convite à técnica da Cáritas Diocesana de Viseu no sentido de assumir o cargo de Pre-
sidente da Mesa do Conselho Geral da EAPN – Núcleo de Viseu que manifestou disponibilidade e interesse em 
assumir o cargo após decisão favorável da Direção da CDV. 

 
<< 27 de junho de 2019 >> 

Reunião de Associados EAPN 

Na presente reunião, foi formalizada a parceria entre a EAPN – Núcleo de Viseu e a CDV para o projeto ACEDER 
– pelo emprego da população cigana. Foram definidas estratégias de intervenção com todas as entidades 
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parceiras. 

 
<< 10 de julho de 2019 >> 

Reunião de Associados EAPN 

Reunidos os Associados foi formalizada a tomada de posse dos Corpos Gerentes da EAPN – Núcleo de Viseu. 

 
 

Comdignitatis – CAFAP  <<<  

 
<< 23 de janeiro de 2019 >> 

“Comdignitatis” – CAFAP – Celebração do Protocolo de Parceria 

A ComDignitatis ─ Associação Portuguesa para a Promoção da Dignidade Humana ─ é uma instituição particu-
lar de solidariedade social, fundada a 13 Julho de 2012. Esta trabalha para garantir às famílias uma resposta 
personalizada que permita um desenvolvimento harmonioso nas relações interpessoais e na promoção da 
dignidade humana, desenvolvendo um trabalho nas áreas social, da saúde, da educação, da psicologia e da 
formação, da cultura, do lazer e da promoção da qualidade de vida, regendo-se pelo respeito máximo pela 
pessoa. Nas suas respostas sociais existe o Programa C.A.F.A.P. (Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento 
Parental) +Família, que desenvolve uma intervenção no terreno que visa potenciar as capacidades das famí-
lias, e é neste sentido que se celebra este protocolo de parceria com a CDV que cede as suas instalações para 
o desenvolvimento das atividades deste programa. 

 
 

Institutos Superiores de Educação  <<<  

A CDV tem parcerias com várias escolas superiores de educação e institutos politécnicos com vista a proporcionar 
uma experiência formativa enriquecedora a todos os alunos que procuram a nossa instituição. 

Para além disto, os colaboradores da Cáritas Diocesana de Viseu participação nas diversas atividades formativas 
dinamizadas pelas instituições. 

<< 13 de fevereiro de 2019 >> 

Reunião na Escola Superior de Educação de Viseu 

No âmbito do protocolo celebrado entre a CDV e a ESEV, tendo em conta a formação em contexto de trabalho 
dos estagiários do curso técnico profissional de apoio à infância, foi realizada a reunião de preparação para o 
início dos estágios na instituição. 

 
<< 7 de março de 2019 >> 

Reunião na Escola Superior de Educação de Viseu 

No âmbito do protocolo estabelecido entre a CDV e a ESEV, para o curso técnico profissional de apoio à infân-
cia, recebemos na instituição a visita dos professores supervisores da ESEV que foram acompanhados numa 
visita guiada às respostas sociais, com o objetivo de conhecerem o funcionamento das mesmas, nas quais as 
estagiárias irão desenvolver a sua formação em contexto de trabalho. 

 
<< 1 de junho de 2019 >> 

1º Jornadas da ADAV – Vida sim vida sempre 

A convite da Associação de Defesa de Apoio à Vida, a CDV fez representar nas 1.ª Jornadas, pela diretora 
técnica da mesma, que tendo em conta os painéis apresentados, a informação recolhidas foi disseminada 
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pelas várias respostas sociais da instituição. 

 
<< 5 de junho de 2019 >> 

I Seminário Internacional de Políticas e Respostas para Crianças e Jovens em Risco 

A Cáritas Diocesana de Viseu foi convidada para estar representada no I Seminário Internacional de Políticas 
e Respostas para Crianças e Jovens em Risco, organizado pelos discentes do Mestrado em Intervenção Psicos-
social com Crianças e Jovens em Risco, da Escola Superior de Educação de Viseu. Com participação no painel 
“Projetos de Intervenção Social”, foi apresentado o trabalho da instituição, ao nível das suas diferentes res-
postas sociais, assim como do projeto Caminhos E7G, enquanto instrumento de intervenção local, focada no 
trabalho com crianças e jovens em situações de risco. 

 
<< 26 de setembro de 2019 >> 

Reunião ESEV 

De forma a tratar assuntos relacionados com os estágios da alunas da licenciatura de educação social, que irá 
iniciar na CDV, estiveram presentes a Coordenadora da ESEV, as 4 estagiárias e as 3 supervisoras da CDV, com 
o objetivo de delinear estratégias de intervenção para as estagiárias, que irão desenvolver o estágio nas res-
postas sociais Centro Comunitário e Programa Escolhas. 

 
 

Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)  <<<  

 
<< 30 de abril de 2019 >> 

“IEFP Convida” 

Através de convite feito pelo IEFP no âmbito do “IEFP Convida”, a Equipa Multidisciplinar RSI e o Centro Co-
munitário, visitaram as instalações de formação da referida entidade. A visita teve como programa a apresen-
tação das formações dinamizadas e a dinamizar pelo IEFP. Posteriormente foi proporcionada uma visita às 
instalações onde realizam as respetivas formações, terminando com um almoço confecionado por formandos 
da área da culinária, nas instalações da Casa da Ribeira. 

 
 

Município de Viseu  <<<  

 
<< 16 de junho de 2019 >> 

Reunião de Trabalho sobre as Comunidades Ciganas 

Nesta reunião realizada no Município de Viseu, discutiu-se a necessidade de avaliar e definir estratégias edu-
cativas para com as crianças e jovens ciganas das várias zonas do Concelho, tendo como objetivo a sua inte-
gração e desenvolvimento educativo. 

Neste sentido, com o envolvimento de várias entidades, a comunidade escolar e associações de pais, debate-
ram a possibilidade de distribuir os alunos da Comunidade Cigana por mais agrupamentos de esco-las, de 
forma a promover uma inclusão mais efetiva. 

Sendo claro que a rede transportes existente não é suficiente face às necessidades desta população, foi pro-
posta a criação de uma rede específica de transporte escolar. 

O Projeto da EB1 de Paradinha foi apresentado como uma boa prática educativa, que está a ter resultados 
muito positivos, apoiado por uma rede parceiros locais, da qual a Cáritas Diocesana de Viseu tem um pa-pel 
preponderante para o sucesso do mesmo. 
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Cavalhadas de Vildemoinhos  <<<  

 
<< 24 de junho de 2019 >> 

Cavalhadas de Vildemoinhos 

O cortejo das Cavalhadas de Vildemoinhos decorreu como esperado no dia de S. João (24 de Junho), apesar 
da chuva que se fez sentir. Centenas de pessoas saíram à rua para ver o desfile, composto por 22 carros ale-
góricos e cerca de cinco mil figurantes. Este ano, o tradicional cravanço – peditório de rua, durante o desfile, 
com a finalidade de financiar as cavalhadas do próximo ano, teve uma percentagem que reverteu para a Cári-
tas Diocesana de Viseu, estando presente no desfile pela mão de diversos colaboradores que “cravaram” as 
pessoas que assistiam ao cortejo. 

 
 

McDonald’s  <<<  

 
<< 4 de outubro de 2019 >> 

Dia do Fundador da McDonald’s 

No dia 04 de outubro de 2019, a Cáritas Diocesana de Vi-
seu foi convidada para estar presente no “Dia do Funda-
dor”, assinalado pela McDonald’s de Viseu. Nesta data, 
deu-se a conhecer a origem da marca e a sua história, 
tendo sido destacado o mote “Retribuir à Comunidade 
parte daquilo que ela nos dá”. Trata-se de uma celebra-
ção realizada a nível global, com as equipas dos restau-
rantes, criando momentos de interação entre as equipas 
McDonald’s e as instituições locais. 

 
 

Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP)  <<<  

A DGRSP – Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, organismo do Ministério da Justiça, é a entidade a 
quem compete a colocação e supervisão da execução de medidas judiciais de trabalho a favor da comunidade. 
Este tipo de medida, trabalho a título gratuito, só pode ser prestado em entidades públicas ou privadas sem fins 
lucrativos. No âmbito de processos penais pode ser aplicada em sede de suspensão provisória do processo “de-
signa-se de serviços de interesse público” a indivíduos sem prática criminal prévia e em crimes menos graves e, 
após o julgamento, como substituição de pena de multa ou mesmo de pena de prisão. 

De uma forma geral, o objetivo é encontrar uma entidade beneficiária de trabalho que se adeque ao perfil dos 
arguidos e, por outro lado que o trabalho que venham a desempenhar, possa ser útil para a instituição. 

Trata-se assim de uma reação judicial reparadora, que se pretende com visibilidade social. 

Existindo um protocolo com a DGRSP, a Cáritas Diocesana de Viseu aceitou com o acolhimento de 12 indivíduos 
que cumpriram 954 horas de trabalho comunitário, permitindo-lhes deste modo a oportunidade de concretiza-
ção desta decisão judicial a que foram sujeitos. 
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 Âmbito da intervenção 

<<< 2.3. Campanhas, eventos e outras iniciativas 

A Cáritas Diocesana de Viseu dinamiza diversas atividades com objetivo final de minimizar os problemas, desi-
gualdades e injustiças sociais das pessoas mais vulneráveis, em situação de pobreza ou exclusão social. 
 
 

Semana Nacional Cáritas  <<<  

Este ano de 2019 a Semana Nacional Cáritas decorreu do dia 17 de março ao dia 24 de março, sob o tema “Juntos 
numa só Família Humana” – refletir sobre a relação com os outros na sociedade portuguesa - D. José Traquina, 
presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana escreve “Há que ‘cuidar do mundo’, 
cuidando ‘da qualidade de vida dos mais pobres’. A solidariedade não pode permanecer no abstrato. A missão 
da Cáritas é despertar para esta solidariedade no concreto (…)”. 

A Cáritas Diocesana de Viseu, no seu serviço para a animação da Ação Social da Igreja em Portugal, responde às 
necessidades emergentes de todos aqueles que nos procuram, numa luta pela justiça e dignidade humana. 

O ponto alto desta semana é entre os dias 21 e 24 de março, altura que decorre o peditório público, momento 
único de proximidade com a população, com todos aqueles que apoiam a missão Cáritas. 

<< 21 a 24 de março de 2019 >> 

Peditório Nacional Cáritas 

Mais uma vez, o Peditório Nacional Cáritas decorreu nos moldes habituais. Comparativamente ao ano anterior 
tivemos uma ligeira subida no valor angariado (10.412,36€) que muito se deveu ao espirito solidário de toda 
a Diocese de Viseu para com os mais necessitados. 

 
 

Recolha de Bens Alimentares  <<<  

Esta campanha teve como objetivo a angariação de bens alimentares sendo dinamizada no âmbito da responsa-
bilidade social do hipermercado Jumbo, onde foi visível a solidariedade das pessoas que contribuíram com 460 
unidades de bens alimentares. Colaboraram 24 voluntários que asseguraram a boa organização desta campanha. 

<< 2 de maio de 2019 >> 

Peditório Bens Alimentares Jumbo 

Sentimos que as dificuldades das pessoas estão a ficar mais acentuadas, uma vez que, tendo em conta o nú-
mero de unidades angariadas, houve um decréscimo relativamente ao ano anterior. 

 
 

Recolha Nacional de Material Escolar  <<<  

O objetivo desta campanha prendeu-se com a recolha de materiais escolares para serem distribuídos no início 
do ano letivo, a crianças que deles necessitem e sejam oriundas de famílias com detetadas carências económicas. 

 
<< 7 e 8 de setembro de 2019 >> 

Recolha de Material Escolar 

“Neste regresso à escola, a nossa missão é fazer crianças felizes” – é o tema que acompanha esta campanha 
promovida pela Cáritas e pelo Instituto de Apoio à Criança (IAC), com o apoio da Missão Continente. 
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Foram angariamos 2464 unidades que, posteriormente, foram distribuídas a 292 
crianças oriundas de famílias carenciadas. 

A Cáritas, ao promover esta campanha, dá o seu contributo para que todas as 
crianças e jovens possam ter um tranquilo regresso à escola e esta seja para elas 
um espaço onde se sintam bem e sejam bem acolhidas. 

Estiveram envolvidos nesta campanha aproximadamente 50 voluntários. 

 
<< 14 de setembro de 2019 >> 

Material Escolar para Moçambique 

Paralelamente a esta campanha, um benemérito, residente na Paróquia de Fornos de Algodres, doou todo o 
stock de papelaria da sua empresa à Cáritas Diocesana de Viseu que, em articulação com uma instituição 
católica do norte, encaminhou este material para Moçambique. 

 
 

Jantar Solidário – “A Transformar o Mundo!”  <<<  

 
<< 16 de novembro de 2019 >> 

Jantar Solidário 

Com a presença do Sr. D. António Luciano – Bispo da Diocese de Viseu, realizou-se 
este evento no Restaurante Santa Luzia, sob o tema “A transformar o mundo”. Con-
tou com a participação de mais de 200 amigos da Cáritas, tendo como principais 
objetivos dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela instituição e promover a an-
gariação de fundos que permitam continuar a apoiar os que mais necessitam.  

Foi também o momento de excelência para o lançamento da campanha nacional “10 
Milhões de Estrelas – Um Gesto Pela Paz”, na Diocese de Viseu. 

 
 

Dia Mundial dos Pobres  <<<  

 
<< 17 de novembro de 2019 >> 

Visita ao Santuário de Fátima 

Com o objetivo de comemorarmos pelo terceiro ano consecutivo o dia 
Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco em 2017 e este ano sob 
o Lema “A ESPERANÇA DOS POBRES JAMAIS FRUSTRARÁ “a Cáritas Dioce-
sana de Viseu, no dia 17 de novembro a convite do Santuário deslocou-se a 
Fátima com um grupo de aproximadamente 70 pessoas (para duas destas 
pessoas foi a primeira vez que visitaram o santuário). 

O programa iniciou-se com a celebração da Eucaristia, celebrada na Basílica 
da Santíssima Trindade. Concelebrou o Senhor Dom Ilídio Leandro, Bispo-Emérito de Viseu, que acompanhou 
o grupo durante todo o dia. Depois de um agradável almoço servido na Casa Nossa Senhora das Dores, tivemos 
o privilégio de ter a visita guiada ao recinto, onde nos falaram da Mensagem de Fátima, das Aparições, das 
visitas dos Papas e da importância do Santuário para os católicos de todo o mundo. 

https://www.caritasviseu.pt/0002/
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O dia culminou com uma despedida na Capelinha das Aparições, presidida desta vez pelo Senhor D. Ilídio, 
onde tivemos a oportunidade de dizer um adeus a Nossa Senhora, ficando nos nossos corações um até breve 
a Maria nossa Mãe. Pela beleza desta Peregrinação, ficou em todos o desejo de brevemente repetirmos este 
convívio que certamente não iremos esquecer. 

Ler mais em 2.1. Cáritas Portuguesa | Iniciativas 

 
 

10 Milhões de Estrelas – um gesto pela paz  <<<  

 
<< 7 de dezembro de 2019 >> 

Mega Aula Solidária 

No âmbito da sua vertente solidária, o ginásio DesafioFit associou-se à CDV e organizou uma mega-aula soli-
dária de cycling onde o valor da inscrição reverteu a favor da Campanha 10 milhões de Estrelas – Um gesto 
pela Paz.  

Esta iniciativa permitiu à CDV divulgar o seu trabalho junto de outros públicos, alargando assim o seu contexto 
de apresentação oficial. 

 
<< 14 de dezembro de 2019 >> 

10 Milhões de Estrelas – Um Gesto Pela Paz 

A Cáritas, com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa, realiza a iniciativa “10 Milhões de Estrelas – Um 
Gesto Pela Paz”, sendo uma ação focada na vivência do Natal, assente nos valores humanos e cristãos da 
celebração desta quadra. É neste espirito que se pretende ajudar as pessoas em situação de carência. Este 
ano, com uma imagem renovada, esta iniciativa foi apresentada à comunicação social no III Dia Mundial dos 
Pobres, como sinal do empenho da Cáritas na erradicação da pobreza em Portugal e no Mundo. 

Como é habitual, a Cáritas Diocesana de Viseu organizou esta campanha com início a 16 de Novembro, com o 
objetivo de angariar fundos através da tradicional venda de velas. 

Este ano a CDV decidiu que os montantes angariados reverteriam para as famílias carenciadas da Diocese de 
Viseu, sendo que, 65% destinaram-se à causa anteriormente referida e os restantes 35% foram canalizados 
para a Cáritas Portuguesa que direcionou para a campanha de apoio às vítimas do ciclone Idai, em Moçambi-
que. 

A campanha 10 Milhões de Estrelas culminou com a apresentação pública, tradicionalmente realizada na es-
cadaria da Igreja dos Terceiros com o seguinte programa: 

• abertura da Tenda da Paz; 

• criação da imagem alusiva ao dia na escadaria da Igreja dos Terceiros. BATISMO foi a palavra escolhida 
para o evento tendo em conta que era o lema escolhido pela diocese para o ano litúrgico de 2019; 

• o momento por excelência desta iniciativa aconteceu com a celebração da eucaristia, presidida por D. 
António Luciano – Bispo da Diocese de Viseu; 

• a chama da paz foi transportada com o Círio da Igreja para a escadaria onde se deu o momento de ilumi-
nação da imagem alusiva ao dia, por todos os que se juntaram a este evento. 

A cerimónia terminou com um momento musical na Tenda da Paz. 

 
 

Sem-Abrigo  <<<  

Apesar de não existirem dados oficiais da realidade dos sem-abrigo na cidade de Viseu, a Cáritas Diocesana de 
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Viseu está sensibilizada para esta problemática e tem desenvolvido esforços para ir ao encontro das necessida-
des sentidas por estas pessoas. 

Deste modo, a CDV em parceria com a Saúde em Português e a Santa Casa da Misericórdia de Viseu, organizou 
algumas iniciativas que levam à promoção da pessoa humana e proporcionam uma maior proximidade da insti-
tuição a este grupo de pessoas vulneráveis, com o grande objetivo de promover a sua dignidade humana. Estas 
iniciativas traduziram-se em dois grandes momentos: 

Pretende-se que estas iniciativas tenham continuidade com os parceiros referidos e todos aqueles que se quei-
ram juntar a esta causa, uma vez que a CDV prima pela intervenção de proximidade com todos os grupos desfa-
vorecidos. 

<< 19 de dezembro de 2019 >> 

Natal à mesa com … abrigo 

A CDV continua atenta à problemática das pessoas sem-abrigo e á semelhança do ano anterior, em parceria 
com a Saúde em Português e a Santa Casa da Misericórdia de Viseu, organizou uma vez mais este jantar con-
vívio que procura a partilha e a promoção da dignidade humana e proporciona uma maior proximidade da 
instituição a este grupo de pessoas vulneráveis. O jantar foi agraciado com a presença do Sr. D. António Luci-
ano – Bispo da Diocese de Viseu, que salientou o facto da CDV proporcionar um momento de grande calor 
humano para com estas pessoas fragilizadas. 

Pretende-se que esta iniciativa tenha continuidade com os parceiros referidos e todos aqueles que se queiram 
juntar a esta causa, uma vez que a CDV prima pela intervenção de proximidade com todos os grupos desfavo-
recidos. 

 
 

Um brinquedo por um sorriso  <<<  

Esta campanha tem uma abrangência nacional e a Cáritas Diocesana de Viseu participa pelo 9º ano consecutivo. 
Consiste numa iniciativa benemérita com o principal objetivo de oferecer brinquedos a crianças desfavorecidas. 
Para que a campanha se realize, conta-se com a generosidade de todos quanto estão ligados à empresa PRIMA-
VERA Business Software Solutions de Braga. 

<< 21 de dezembro de 2019 >> 

Um brinquedo por um sorriso 

Neste ano de 2019 foram apadrinhadas 104 crianças, entre os 6 e os 12 anos, pertencentes a famílias caren-
ciadas da paróquia de Nelas. 

A entrega dos presentes decorreu no salão paroquial de Nelas sendo que o anfitrião Senhor Padre Delfim 
Cardoso promoveu um momento lúdico de participação comunitária entre todos. 

 
 
 



Página: 35 / 69 | Relatório de Atividades 2019 

 

 

 

 3. Respostas Sociais 

  

A necessidade de adequar o apoio aos utentes que procuram a Cáritas Diocesana de Viseu levou ao ajuste das 
respostas à realidade social emergente. 

As dificuldades económicas associadas a uma crise de valores sociais potenciaram situações de desemprego, 
pobreza e exclusão, que por sua vez aumentaram as dificuldades das famílias no cumprimento das suas respon-
sabilidades. 

Nas páginas seguintes vamos encontrar explanada a informação sobre as respostas sociais existentes na Cáritas 
Diocesana de Viseu: 

 

 Respostas Sociais 

<<< 3.1. Gabinete de Ação Social 

O Gabinete de Ação Social procura informar, encaminhar e dar resposta diariamente às situações/problemas 
emergentes, nomeadamente na promoção de iniciativas que visem a integração de famílias socialmente desfa-
vorecidas. É uma resposta articulada que preenche as lacunas existentes ao nível dos serviços oficiais, uma vez 
que desburocratiza apoios financeiros para respostas urgentes de forma a satisfazer necessidades básicas. 

Para além da articulação feita dentro das respostas da própria instituição, é um serviço disponível a toda a Dio-
cese de Viseu, com uma expressão cada vez mais alargada geograficamente. A visibilidade da instituição por toda 
a comunidade diocesana está cada vez mais enraizada como resposta às necessidades das famílias. 

O Gabinete de Ação Social da Cáritas Diocesana de Viseu tem várias frentes de atuação, impostas pelo estado da 
sociedade e pela realidade inerente à nossa intervenção: 

 

3.1.1. Atendimento Social  <<<  

Durante o ano de 2019 o Gabinete de Ação Social prestou o serviço de atendimento social aos utentes que re-
correram à Cáritas Diocesana de Viseu para colmatar as suas necessidades mais emergentes, apresenta os se-
guintes dados: 

Os dados expostos refletem o número de famílias carenciadas, que recorreram à Cáritas Diocesana de forma a 
colmatar uma determinada problemática. Do total de famílias apoiadas durante o ano de 2019, 137 foi a primeira 
vez que necessitaram de solicitar apoio para colmatar uma determinada necessidade. 

Salienta-se que as problemáticas mais significativas se prenderam ao nível do pagamento de medicação, rendas 
de casa e fatura da luz. Com menor expressão verificou-se o apoio ao pagamento de passes de transporte urbano 
e deslocações a consultas médicas, pagamento de fatura de gás, aquisição de óculos entre outros bens de pri-
meira necessidade. 

A Cáritas Diocesana de Viseu, para fazer face aos pedidos que lhe são dirigidos, tem à sua disposição diversos 
programas de apoio financeiro, aos quais recorre após a análise cuidada de cada situação, nomeadamente: 

 

Programa Prioridade às Crianças 

O programa “Prioridade às Crianças” da Cáritas Portuguesa tem como objetivo salvaguardar as crian-
ças desfavorecidas, permitindo que tenham um crescimento saudável e uma adequada integração 

Atendimentos Pessoas abrangidas 

683 1751 
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social. Cabe à Cáritas Diocesana estudar e avaliar as situações referenciadas de forma a propor medi-
das/soluções adequadas aos problemas sem resposta. 

Uma das medidas de maior expressão na Cáritas Diocesana é o recurso ao apoio pecuniário, que per-
mite melhorar a qualidade de vida da criança e colmatar um desequilíbrio no orçamento familiar. 

No presente ano, este programa sofreu alterações substanciais nas metodologias de acesso ao apoio 
concedido, levando a que apenas três candidaturas tenham sido aprovadas. 

Apesar das dificuldades com este apoio em particular, as famílias que recorreram à Cáritas Diocesana 
de Viseu com pedidos para as suas crianças, não deixaram de ser apoiadas. 

 
Fundo Social Cáritas Diocesana 

O Fundo Social Solidário Nacional foi criado a partir de uma orientação da Comissão Episcopal, com o 
objetivo de minimizar situações pontuais de carência económica que afetavam as famílias a nível na-
cional, sendo a Cáritas Portuguesa nomeada para a sua administração. 

No seguimento desta iniciativa, foi criado pelo então Sr. Bispo de Viseu – D. Ilídio Leandro, no final de 
2010, o Fundo Social Diocesano, coordenado e administrado pela Cáritas Diocesana de Viseu, comple-
mentando o fundo inicialmente referido. 

Estes recursos serviam de suporte financeiro à ação social do Secretariado da Pastoral Social, tal como 
aos grupos das Conferências de São Vicente de Paulo e a toda ação social da diocese de Viseu. 

Extinto o Fundo Social Solidário Nacional, mas mantendo-se as necessidades económicas de apoio 
imediato às famílias carenciadas da Diocese, a direção vigente optou por criar o Fundo Social da Cáritas 
Diocesana, cujas verbas envolvidas são provenientes de campanhas promovidas pela CDV, nomeada-
mente o peditório de rua anual, a recolha de material escolar, bens alimentares e donativos pontuais. 

 
Loja Social 

A coordenação da loja social é da exclusiva responsabilidade do atendimento social. É realizada a ava-
liação diagnóstica de cada situação sinalizada pelos técnicos das diversas respostas da instituição, das 
entidades parceiras e da diocese em geral, no sentido de colmatar necessidades no âmbito da aquisi-
ção de bens alimentares, roupa, calçado, produtos de higiene pessoal e habitacional, e equipamentos 
domésticos. 

 

3.1.2. ROADS – Rumo a Oportunidades e Ações de Desenvolvimento Social  <<<  

Este projeto, desenvolvido e dinamizado pela CDV, está no terreno desde fevereiro de 2018. Tem como objetivo 
promover a melhoria dos indicadores de bem-estar e de integração das pessoas ciganas, o conhecimento mútuo, 
a interação positiva e a desconstrução dos estereótipos, através da redefinição de estratégias e o envolvimento 
do maior número de entidades competentes, na sua área de intervenção, na prossecução do objetivo proposto. 

Este projeto passa por uma participação ativa dos elementos da comunidade cigana para colmatação das pro-
blemáticas, por eles identificadas, sendo a Cáritas Diocesana de Viseu uma ponte entre a comunidade e os par-
ceiros. 

As áreas de intervenção são a habitação, saúde, educação, emprego e cultura, sendo desenvolvidas atividades e 
ações no sentido de atingir o objetivo proposto. Para além disto, são também realizadas reuniões de articulação 
com os diversos parceiros e entidades chave deste projeto: 

 
<< 24 de janeiro de 2019 >> 

1º Reunião - Organização do Dia Internacional do Cigano 

Foi criada uma equipa de trabalho, constituída por técnicos da Cáritas Diocesana de Viseu e representantes 
das comunidades ciganas (Balsa, Paradinha, São João de Lourosa e Silgueiros), com o objetivo de organizar o 
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Dia Internacional do Cigano. Apesar de este dia ser celebrado a 8 de abril, por motivos de agenda e envolvi-
mento da comunidade e parceiros, estipulou-se o dia 13 para a comemoração do mesmo. 

 
<< 7 de fevereiro de 2019 >> 

2º Reunião - Organização do Dia Internacional do Cigano 

Esta reunião teve como objetivo tratar das questões logísticas para a realização da iniciativa, tal como a dis-
tribuição de tarefas e a planificação do programa. 

 
<< 22 de fevereiro de 2019 >> 

3º Reunião - Organização do Dia Internacional do Cigano 

Foi convidado para este grupo de trabalho o representante da EAPN – Núcleo de Viseu, que se entendeu ser 
também um parceiro pertinente com outros contributos para a organização do evento. 

 
<< 8 de março de 2019 >> 

4º Reunião - Organização do Dia Internacional do Cigano 

Na reunião esteve presente Bárbara Xavier, da Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade, responsável pela 
realização do filme “Com o olho no Cigano”. Teve como objetivo a pré visualização do mesmo, no sentido de 
se perceber se este se adequava ao propósito da iniciativa, tendo sido aprovado por unanimidade. 

Foi, ainda, apresentada a versão final do cartaz e panfletos de divulgação das comemorações deste dia com o 
patrocínio do Projeto Mind da Cáritas Portuguesa. 

 
<< 28 de março de 2019 >> 

5º Reunião - Organização do Dia Internacional do Cigano 

O grupo de trabalho deslocou-se à freguesia de São João de Lourosa, na Gândara, local onde irá ser realizado 
o evento, a fim de articular com o Presidente da Junta de Freguesia local a logística do espaço e eventuais 
recursos necessários. 

 
<< 4 de abril de 2019 >> 

6º Reunião - Organização do Dia Internacional do Cigano 

Reunião para ultimar os detalhes da organização do evento. 

 
<< 13 de abril de 2019 >> 

Comemoração do Dia Internacional do Cigano 

Desde 1971 que se comemora o Dia Internacional das Comunidades Ciga-
nas a 8 de abril, dado que foi nessa data que se deu o primeiro encontro 
internacional de ciganos em Orpingtion, nas redondezas de Londres. Esta 
data foi institucionalizada pela ONU como “International Romani Day”. 

Assim, e pelo segundo ano consecutivo, 
decorreram as celebrações do Dia Inter-
nacional das Comunidades Ciganas em 
Viseu, no Pavilhão da Gândara - São João 

de Lourosa, promovido pela Cáritas Diocesana de Viseu e com o apoio da 
Cáritas Portuguesa, no âmbito dos projetos MIND e ROADS. 

Contou com a presença de D. António Luciano - Bispo da Diocese de Viseu, 
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António Almeida Henriques - Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Carlos Monteiro Marques - Presidente 
da Cáritas Diocesana de Viseu, entre outras forças vivas da região. 

O evento promoveu a multiculturalidade, tendo sido marcado por um momento de oração e culto das religiões 
presentes, seguido de um momento cultural que culminou com um lanche convívio.   

 
<< 17 de abril de 2019 >> 

Avaliação da Comemoração do Internacional do Cigano 

A reunião teve o propósito de avaliar internamente a comemoração do dia Internacional do Cigano. O esforço, 
o envolvimento, a comunhão, harmonia e festa foram elencados como aspetos positivos. O desajuste entre 
expectativa e realidade, pouca gente interessada no momento do culto e alguns episódios particulares de falta 
de reconhecimento foram elencados como aspetos negativos. 

 
<< 27 de maio de 2019 >> 

Reunião do Grupo Eixo Habitação 

Face à problemática do incumprimento do pagamento de rendas de casa dos beneficiários de RSI moradores 
no Bairro Social de Paradinha, realizou-se a presente reunião com o objetivo de reunir sinergias por parte das 
entidades parceiras para encontrar estratégias de intervenção. 

Foi apresentado o ponto de situação relativamente ao elevado número de beneficiários em situação de in-
cumprimento, o qual assume uma expressão significativa e que merece uma reflexão conjunta. 

Apesar de já terem sido realizadas reuniões individualizadas com cada um dos beneficiários, não se obtiveram 
os resultados pretendidos. Foi, então, sugerido pelo Presidente da CDV uma reunião onde estivessem presen-
tes também representantes da Comunidade Cigana. 

 
<< 31 de maio de 2019 >> 

Reunião do Grupo Eixo Habitação 

Decorrente do sugerido em reunião anterior, foi realizada reunião entre parceiros e representantes dos mo-
radores do Bairro Social de Paradinha. 

Foi dada a oportunidade de, em conjunto, se prepararem estratégias de intervenção ao nível das limpezas 
semanais aos espaços públicos do bairro, solicitando a colaboração de elementos da comunidade na gestão 
dessa intervenção semanal. 

Igualmente, os representantes dos moradores comprometeram-se a esclarecer, divulgar e sensibilizar junto 
dos seus pares, as consequências do incumprimento das ações subscritas no âmbito do Contrato de Inserção, 
concretamente no que concerne ao compromisso assumido no pagamento das rendas de casa, por forma a 
evitar a concretização de ações de despejo. 

 
<< 28 de junho de 2019 >> 

Reunião do Grupo Eixo Habitação 

Decorrente do sugerido em reunião anterior, foi realizada reunião entre parceiros privilegiados e represen-
tantes dos moradores do Bairro Social de Paradinha. 

Assim, tendo em conta as estratégias definidas verifica-se que a implementação das mesmas tem tido uma 
evolução positiva, quer ao nível das limpezas semanais dos espaços públicos do bairro, quer ao nível do com-
promisso assumido na regularização de rendas. 

Com o objetivo de melhorar a imagem do bairro, foi analisada a possibilidade da criação de um grafiti numa 
das frontarias de um dos prédios, contando com a parceria de um grafiter profissional convidado para o efeito. 
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3.1.3. Apoio às Vítimas dos Incêndios  <<<  

A Cáritas Diocesana de Viseu pôde ver este ano de 2019 a conclusão de todo o processo de apoio à reconstrução 
de barracões, estábulos e anexos dos pequenos produtores, vítimas dos incêndios em Tondela, Vouzela e Santa 
Comba Dão. Esteve presente em todas as reuniões, encontros e visitas, com vista a colmatar as necessidades 
burocráticas do processo, assim como as necessidades emergentes das vítimas. 

Neste momento, é tempo para verificar contas e números através de 
uma auditoria externa executada por uma entidade independente, 
cujo resultado será posteriormente apresentado publicamente atra-
vés da Cáritas Portuguesa, depois de serem presentes à Conferência 
Episcopal Portuguesa. 

Numa forma de lembrar e homenagear todos os que perderam tanto 
para os fogos, foi desterrado um monumento evocativo desta tragé-
dia no dia 15 de outubro de 2019. 

 
 

3.1.4. Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE)  <<<  

A Cáritas Diocesana de Viseu, em parceria com a Sinerconsult, candidatou-se em 2018, no âmbito do POISE, ao 
Eixo Prioritário 3, que procura promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação através das 
prioridades de investimento. 

Esta candidatura, durante o não de 2019, resultou na implementação de formações modelares para desempre-
gados de longa duração com o objetivo de trabalhar as competências para inclusão. 
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 Respostas Sociais 

<<< 3.2. Centro Comunitário 

O Centro Comunitário da Cáritas Diocesana de Viseu, fruto de um acordo de cooperação atípico, com o ISS – 
Centro Distrital de Viseu e com o apoio da Câmara Municipal de Viseu, a nível financeiro e logístico, dinamizou 
no ano de 2019 um trabalho de grande impacto social para apoiar o desenvolvimento pessoal e comunitário de 
várias famílias do Bairro Social de Paradinha e da Freguesia de Repeses e S. Salvador. 

Reforçou-se a estratégia de proximidade com vista ao desenvolvimento de ligações e sinergias junto da comuni-
dade intervencionada, visando o seu processo de mudança, melhorando a capacidade de integração e participa-
ção social, fomentando espaços de comunicação e informação/formação. 

A Cáritas Diocesana de Viseu ajudou na resolução de vários problemas sociais articulando com outras entidades 
como o Município de Viseu, a Segurança Social, a Educação, o IEFP, entre outros.  

Neste contexto específico desenvolveu no Bairro social de Paradinha um trabalho de relevante interesse social, 
com um “saldo social” bastante positivo, constituído por diversas funções de apoio à comunidade, no Atendi-
mento e Acompanhamento Social, na área da Educação, Saúde, Formação, Tempos Livres e apoio na elaboração 
de projetos de vida. 

 
ROADS – Rumo a Oportunidades e Ações de Desenvolvimento Social 

Este projeto, no terreno desde fevereiro de 2018, tem como objetivo promover a melhoria dos indi-
cadores de bem-estar e de integração das pessoas ciganas, o conhecimento mútuo, a interação posi-
tiva e a desconstrução dos estereótipos através da redefinição de estratégias e o envolvimento do 
maior número de entidades competentes, na sua área de intervenção, na prossecução do objetivo 
proposto. 

Este projeto passa por uma participação ativa dos elementos da comunidade cigana para colmatação 
das problemáticas, por eles identificadas, sendo a Cáritas Diocesana de Viseu uma ponte entre a co-
munidade e os parceiros. 

Sendo o Centro Comunitário uma resposta com trabalho muito próximo da comunidade cigana do 
Bairro Social de Paradinha, tem uma participação ativa neste projeto, estando a trabalhar nele já desde 
o início da sua conceção: 

• reuniões de planeamento estratégico e articulação com parceiros; 

• dinamização de atividades e reuniões de monitorização. 

 

3.2.1. Atendimento Social  <<<  

No âmbito da sua intervenção, o Centro Comunitário realizou 1075 atendimentos que abrangeram 2701 pessoas 
que beneficiaram do apoio social e técnico prestado. 

 

O Atendimento e Acompanhamento Social permitiu agir perante situações de exclusão social, contribuindo para 
que as pessoas e os seus agregados familiares encontrem mecanismos e recursos que ajudem a satisfação das 
suas necessidades mínimas e para o favorecimento de uma gradual inclusão social, comunitária e profissional. 

Técnicos Assistente Social Educadora Social Sociólogo 

Atendimentos 549 153 302 

Pessoas abrangidas 1331 638 829 
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Elaboraram-se diagnósticos da situação familiar; Negociação e definição com a família, os seus contratos de in-
serção no âmbito da medida da prestação de Rendimento Social de Inserção; Acompanhamento e avaliação do 
desenvolvimento e evolução dos elementos. Efetuaram-se visitas domiciliárias às famílias como estratégia de 
contacto privilegiado. Realizaram-se periodicamente reuniões de equipa, para avaliar a intervenção e propor 
novos mecanismos de intervenção. 

No ano de 2019 foram sinalizadas famílias com necessidades a nível de bens alimentares, aquisição de medica-
ção, pagamentos de despesas essenciais e outros serviços. Foram também apoiadas no preenchimento de docu-
mentos, formulário e outros documentos importantes no dia-a-dia das famílias. Visou também o apoio na inte-
gração social, formativa e na procura ativa de emprego. 

O Atendimento Social apoiou famílias, com bens alimentares, aquisição de medicação, pagamentos de bens e 
serviços essenciais. Apoiou também através do preenchimento de formulários, apoio na elaboração de docu-
mentos entre outras informações relevantes, visando um melhor acesso aos diferentes serviços na integração 
da comunidade cigana. O atendimento permitiu o apoio na definição de percursos socioeducativos e profissio-
nais. 

O Centro Comunitário desenvolve atividades em prol do desenvolvimento global dos utentes: 

 

3.2.2. Animação Sócio Cultural e Pedagógica  <<<  

Visa a ocupação dos tempos livres dos seus utentes, o acompanhamento 
em diversas áreas contribuindo desta forma para o desenvolvimento psi-
cossocial e pedagógico. Procura-se também reduzir situações e compor-
tamentos marginalizantes, dinamizando-se esforços para que todos te-
nham algo onde possam estar envolvidos. 

Estes ateliês ocupacionais lúdico- pedagógicos na área do apoio ao es-
tudo, expressões, informática, bricolagem, entre outros, permitiram 
ocupar crianças e jovens e adultos, como única resposta existente para esta comunidade e ao mesmo tempo 
minimizar situações de marginalidade e comportamentos desviantes. 

Os diferentes ateliês e ações, incluindo a ocupação dos tempos livres dos seus utentes, nomeadamente as crian-
ças e jovens e com ênfase nos períodos de pausas escolares- Natal, Páscoa e Férias de Verão, foram fundamentais 
para um melhor e mais harmonioso desenvolvimento psicossocial dos mesmos. 

 
3.2.2.1. Ateliês 

 
<< Ateliê de Alfabetização >> 

Este ateliê envolveu adultos da comunidade cigana, que não sabem ler nem escrever. As sessões 
visaram um método de aprendizagem básico para reforçar as competências destes indivíduos. 

Média de participantes/sessão 4 N.º de sessões 168 
 

<< Ateliê de Culinária >> 

Visou desenvolver competências de gestão de vida doméstica; partilhar experiências e promover a 
interação entre os diferentes participantes. 

Média de participantes/sessão 15 N.º de sessões 9 
 

<< Ateliê de Educação >> 

O Centro Comunitário acompanha diariamente no período escolar os seus utentes mais jovens na 
elaboração dos trabalhos escolares com vista à prevenção de situações de absentismo e/ou aban-
dono escolar. 

Média de participantes/sessão 10 N.º de sessões 187 
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<< Ateliê de Informática >> 

No ateliê de informática, através da ocupação dos tempos livres, dos jogos, das redes sociais, na pes-
quisa a elaboração de trabalhos escolares, pretendeu-se aumentar os conhecimentos de informática 
na ótica do utilizador. 

Média de participantes/sessão 20 N.º de sessões 94 
 

<< Para D’Arte >> 

Para D´Arte – continuação da articulação com o Centro Ponto Arte para o desenvolvimento de pro-
cessos artísticos com crianças e jovens do bairro social ao longo do ano de 2019, com uma periodici-
dade semanal (escultura, serigrafia, gravuras e livro de artista). Estas ações reforçaram o mecanismo 
de integração e desenvolvimento social por processos artísticos.  

Média de participantes/sessão 40 N.º de sessões 18 
 
 

3.2.2.2. Expressão Lúdica 

Desenvolver a criatividade, imaginação, descoberta e a destreza manual. Aperfeiçoar a motricidade na 
utilização das diferentes técnicas artísticas. 

Foram realizadas 85 ações com uma frequência média de 11 crianças. 

 

3.2.2.3. Expressão Plástica 

Promover interação com os utentes e desenvolver competências pessoais e sociais, proporcionar o 
desenvolvimento físico motor. Desenvolver e aperfeiçoar a capacidade de concentração. 

Foram realizadas 118 ações com uma frequência média de 11 crianças. 

 
 

3.2.3. Gabinete de Inserção Socioprofissional e Educativa  <<<  

O Gabinete de Inserção Socioprofissional e Educativo ajudou a motivar e reforçar a importância da empregabili-
dade e Formação profissional como mecanismos de inclusão social e melhoria das condições de vida. Dinamiza-
ram-se ações na procura de emprego, através de ofertas e emprego e anúncios online entre outros, encaminha-
mento para cursos de Formação e no apoio na elaboração de CV. 

Foram dinamizadas 20 sessões, com uma média de 8 jovens/adultos por sessão. 

 

3.2.3.1. Curso de Formação Profissional – Capacitação para a Inclusão no âmbito do POISE 

Este Gabinete esteve empenhado no encaminhamento de adultos da comunidade cigana do bairro 
social para o Curso de Formação Profissional – Capacitação para a Inclusão no âmbito do POISE, vi-
sando a melhoria das competências dos mesmos. 

Foram encaminhados 25 utentes. 

 
 

3.2.4. Ações de Sensibilização e Informação  <<<  

As ações de sensibilização e informação, como o próprio nome indica, permitiram informar, esclarecer e envolver 
a comunidade na análise e reflexão de diversas temáticas: 
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<< 8 de maio de 2019 >> 

Sessão de educação para a saúde 

Inserida na Semana Europeia da Vacinação, foi realizada no Centro Comunitário uma ação de sensibilização 
sobre a vacinação e sua importância para a saúde das crianças, jovens e adultos. Esta ação procurou desmis-
tificar mitos sobre a vacinação. Foi dinamizada pela equipa de Enfermagem da Unidade de Cuidados à Comu-
nidade de Viseu. 

 
<< 22 de maio de 2019 >> 

”Jogo dos Direitos” – Abordagem aos Direitos das Crianças e aos Direitos Humanos 

As sessões de sensibilização tiveram como ponto de partida o “Jogo dos Direitos”, uma ferramenta lúdico-
pedagógica criada pela EAPN (em conjunto com outras entidades parceiras), com o propósito de refletir acerca 
da Declaração dos Direitos da Criança e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Sensibilizar o Conhecimento / Ateliê Experiências de Vida 

 
<< 25 de julho de 2019 >> 

Prevenção Rodoviária 

Ação de sensibilização dinamizada pela Polícia de Segurança Pública tendo estado presentes 15 jovens. 

 
<< 5 de agosto de 2019 >> 

Bullying 

Ação de sensibilização dinamizada pela Polícia de Segurança Pública que contou com a presença de 13 jovens. 

 
<< 21 de agosto de 2019 >> 

Drogas 

Ação de sensibilização dinamizada pela Polícia de Segurança Pública que contou com a presença de 13 jovens. 

 
<< 3 de dezembro de 2019 >> 

Paradinha Limpa 

Ação de sensibilização sobre diversos aspetos da saúde pública no seu geral, contou com a presença de 30 
pessoas interessadas em aprender um pouco mais sobre o tema. 

 
 

3.2.5. Dias Temáticos  <<<  

A dinamização de dias temáticos visa a promoção da cultura e das tradições nacionais e internacionais permi-
tindo a todos aumentar o seu repertório cultural. Todos os dias temáticos dinamizados durante este ano, foram 
desenvolvidas atividades alusivas ao tema em questão: 

 
<< 14 de junho de 2019 >> 

Dia Mundial do Vento (15 de junho) 
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<< 12 de julho de 2019 >> 

Dia Mundial da Piza (10 de junho) 

 
<< 20 de agosto de 2019 >> 

Dia Mundial da Fotografia (19 de agosto) 

Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 

 
<< 1 de outubro de 2019 >> 

Dia Mundial da Musica 

 
<< 4 de outubro de 2019 >> 

Dia Mundial do Animal 

 
<< 10 de outubro de 2019 >> 

Dia Mundial da Saúde Mental 

Leia mais em 3.4. 3.4. Equipa Multidisciplinar do RSI Sinergia Social | Projeto “AbreMente” 

 
<< 16 de outubro de 2019 >> 

Dia Mundial da Alimentação 

A Cáritas Diocesana de Viseu, através do Centro Comunitário e do Projeto “ Caminhos” E7G, dinamizou várias 
atividades no bairro social de Paradinha, visando a comemoração do dia Mundial Alimentação. Esta iniciativa 
contou com a confeção de uma sopa de legumes, típica da cultura cigana. Realizou-se também uma dinâmica 
com crianças e jovens, reforçando a informação e sensibilizando para a temática da alimentação saudável. 
Cada participante recebeu um saco com uma peça de fruta e um pão, com frases alusivas à alimentação sau-
dável. 

 
<< 11 de novembro de 2019 >> 

Magusto 

 
<< 14 de novembro de 2019 >> 

Dia Mundial da Diabetes 

 
<< 20 de novembro de 2019 >> 

Dia Internacional dos Direitos das Crianças 

Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Dias Temáticos 
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 Respostas Sociais 

<<< 3.3. Creche 

A Creche da Cáritas Diocesana de Viseu acolhe crianças dos 4 
meses aos 3 anos de idade, tendo mantido ao longo do ano a 
sua capacidade máxima preenchida. 

Procurou-se proporcionar-lhes um ambiente familiar propício 
ao desenvolvimento global, através de atividades lúdico-peda-
gógicas pensadas para as suas idades e com vista ao desenvol-
vimento físico, cognitivo e emocional. 

Assim, ao longo do ano, procedeu-se ao acolhimento diário de 
todas as crianças com vista ao despertar de sentimentos de 
bem-estar, segurança e autoconfiança permitindo uma rea-

daptação à dinâmica diária da creche. 

Ao longo do ano foram dinamizadas atividades com vista ao enriquecimento global da criança e o seu enriqueci-
mento pedagógico: 

 

3.3.1. Ateliês  <<<  

Os ateliês estimulam a autonomia, a descoberta e a aprendizagem nas nossas crianças. Todos os ateliês estão 
pensados para estimular diferentes habilidades através da exploração do espaço e o contato com objetos e ma-
teriais diversos: 

<< Ateliê Cognitivo >> 25 sessões 

Neste ateliê, as crianças, divertem-se com jogos e atividades focadas na estimulação das funções cognitivas e 
dos diferentes tipos de raciocínio de forma a otimizar competências relacionadas com a atenção, a memória, 
a resolução de problemas e raciocínio. 

 
<< Ateliê de Culinária >> 1 sessão 

Com este atelier pretende-se sensibilizar as crianças para uma alimentação saudável, desenvolver o gosto pela 
culinária e valorizar tradições culturais. 

 
<< Ateliê de Expressão Dramática >> 3 sessões 

A expressão dramática é uma atividade que favorece, através de atividades lúdicas, uma aprendizagem trans-
versal (cognitiva, afetiva, sensorial, motora e estética) e facilita o desenvolvimento global da criança. 

 
<< Ateliê de Expressão Plástica >> 16 sessões 

Desenhar o que sentimos, criar fantasia e partilhar entre 
todos, brincar, expressar livremente a criatividade, dar 
cor aos nossos sentimentos e emoções … 
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<< Ateliê de Música >> 10 sessões 

A vivência musical contribui para o desenvolvimento de diferentes competências refletindo-se no modo como 
a criança pensa, no que pensa e no que produz com o pensamento e contribui para a construção da identidade 
pessoal e social. 

 
<< Ateliê ECO >> 1 sessões 

Abordagem aos temas de vida, a diferentes culturas, à ecologia e preservação da Natureza, ao conhecimento 
científico e às coisas simples que nos rodeiam. 

 
 

3.3.2. Outras atividades  <<<  

A aprendizagem das nossas crianças não passa apenas 
pelos ateliês, são dinamizadas outras atividades que 
visam, também autonomia, a descoberta e a aprendi-
zagem de outras competências transversais ao desen-
volvimento global da criança: 

<< Atividade Física >> 9 sessões 

A atividade física permite estimular a saudável co-
munhão entre o corpo e a mente, desenvolvendo a 
coordenação global entre as intenções, os sentidos 
e os movimentos. 

 
 
 
 

 
<< Cantinho da Leitura >> 13 sessões 

As histórias ajudam as 
crianças a identificar, ex-
pressar e perceber signi-
ficados referentes à lín-
gua materna, é no falar e 
ouvir com prazer que a 
criança ganha gosto pela 
linguagem. 
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 Respostas Sociais 

<<< 3.4. Equipa Multidisciplinar do RSI Sinergia Social 

A equipa multidisciplinar do rendimento social de inserção (RSI) visa intervir e acompanhar as situações familia-
res no âmbito da medida do RSI numa determinada área do concelho de Viseu, favorecendo a sua progressiva 
inserção social, laboral e comunitária. Organiza, implementa e dinamiza ações/atividades de sua responsabili-
dade e/ou em parceria com diversas entidades que contribuam para a satisfação das necessidades essenciais 
dos beneficiários. 

 

3.4.1. Atendimento Social  <<<  

Iremos apresentar as diversas atividades/ações dinamizadas pela equipa, assim como todo o trabalho inerente 
ao serviço da equipa: atendimento social e psicológico, e visitas domiciliárias. 

Vamos começar por apresentar os valores referentes ao número de atendimentos e de visitas realizadas por 
técnico, assim como os números referentes às atividades/ações dinamizadas (Encontros Presenciais) – o valor 
apresentado reflete o número de participantes com que cada técnico teve de interagir e sensibilizar a uma par-
ticipação ativa no seu processo de mudança: 

 

 

Nos pontos que se seguem estão refletidas as atividades dinamizadas durante o ano de 2019: 

 

3.4.2. Projeto “Bora p´ra escola?”  <<<  

Este projeto visa promover a valorização do sistema educativo por parte dos encarregados de educação e edu-
candos da comunidade cigana; promover o respeito e usufruir de um ambiente harmonioso em contexto escolar; 
envolver os encarregados de educação na vida da escola e colaborar com os professores no âmbito do processo 
de ensino-aprendizagem dos educandos. Sendo uma parceria estreita entre a Cáritas Diocesana de Viseu e o 
Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, em particular com a mediadora escolar da EB 2,3º D. Luís Loureiro 
de Silgueiros que permite a dinamização de diversas ações/atividades: 

 
<< Ações/Atividades “Bora p’ra escola?” >> Janeiro a dezembro 

Visitas domiciliárias; acompanhamento individualizado a famílias no espaço escola em conjunto com os pro-
fessores; reuniões com os encarregados de educação; estreita articulação com a mediadora escolar; visitas 
domiciliárias com mediadora escolar. 

 
<< Curso de Costura Certificado >> Janeiro a junho 

No âmbito do Projeto Saber Mais, Viver Melhor, do Agrupamento de Escolas Viseu Sul, em particular a EB 2,3º 
D. Luís Loureiro de Silgueiros, 17 formandas, de etnia cigana, concluíram com sucesso o Curso de Costura, com 

Técnicos Atendimentos 
Visitas 

Domiciliárias 

Encontros Presenciais 

Atividades/Ações Serviços Públicos 

Assistente Social 351 71 --- --- 

Educador Social 173 162 114 --- 

Psicólogo 209 11 120 --- 

Ajudante de Ação Direta --- 250 30 10 
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180 horas, que decorreu nas instalações da escola EB1 de Teivas. 

Para a cerimónia de encerramento e entrega dos diplomas, contou com a presença de representantes das 
entidades que apoiaram esta iniciativa: Alto Comissariado para as Migrações; Secretaria de Estado para a Ci-
dadania e Igualdade; Câmara Municipal de Viseu; Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique; Cáritas Dio-
cesana de Viseu – Equipa Multidisciplinar do Rendimento Social de Inserção – Sinergia Social. 

 

3.4.3. Projeto “AbreMente”  <<<  

Programa de prevenção primária no âmbito da saúde mental, que visa conhecer, informar, esclarecer, desmisti-
ficar, apoiar, e também, encaminhar sempre que necessário para as entidades competentes, sempre assente, no 
respeito pelo próprio no seu processo de desenvolvimento de saúde mental. 

Projeto dinamizado numa parceria entre três equipas: Equipa Sinergia Social da Cáritas Diocesana de Viseu; 
Equipa Ser Cidadão da Casa do Povo de Abraveses; Equipa Laços de Vida do Centro Social Paroquial de S. José. 

Durante o ano de 2019, o projeto, dinamizou diversas atividades, onde o psicólogo da equipa foi o elemento 
preponderante, a destacar: 

 
<< 10 de outubro de 2019 >> 

Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental 

A equipa AbreMente desafiou os técnicos das diversas respostas sociais da instituição a serem elementos 
facilitadores de uma ação de sensibilização sobre saúde mental. Deste modo, e após uma breve sessão de 
informação sobre a dinâmica a desenvolver, foram abrangidas perto de 100 utentes da instituição que foram 
sensibilizados para a temática da saúde mental de uma forma lúdica e positiva. 

 
 

3.4.4. Ações de Sensibilização e outras atividades  <<<  

Através desta metodologia é possível aproximar os saberes e os conhecimentos a um público muito diversificado, 
sendo dinamizadas ações pelos técnicos da equipa ou em parceria com entidades competentes para o tema em 
questão. Todas as ações são pensadas com vista a potenciar as competências pessoais dos indivíduos. 

Durante o ano foram várias as ações dinamizadas pela equipa e/ou por parceiros: 

 
<< 7 de março de 2019 >> 

“Prevenção de Acidentes em Lactentes” 

Ação de sensibilização alusiva ao tema Prevenção de Acidentes em Lactentes dinamizado pela Unidade de 
Cuidados à Comunidade Viseense no Centro de Saúde em Jugueiros – Viseu, para 6 casais. 

 
<< 27 de março de 2019 >> 

“Consumo de Álcool e Café: Malefícios na Amamentação” 

Ação de sensibilização alusiva ao tema Consumo de Álcool e Café: Malefícios na Amamentação dinamizado 
por Enfermeiro do Centro Hospitalar Tondela Viseu na Junta de Freguesia de São João de Lourosa, tendo es-
tado presente 10 casais. 

 
<< 23 de agosto de 2019 >> 

Tarde Desportiva no Parque do Fontelo 

Atividade direcionada a crianças da comunidade cigana entre os 8 e os 12 anos, dinamizada em parceria com 
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o Projeto Caminhos E7G. Esta atividade contou com 10 crianças que estiveram em contato com jogos tradici-
onais: macaca, corrida de sacos, caça ao tesouro, jogo das latas, percurso de obstáculos, transporte de bola, 
etc. Após uma tarde bem passada foi oferecido um lanche individual a cada participante. 

Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Comunidade + Ativa 

 
<< 26 de agosto de 2019 >> 

Visita ao McDonald´s 

Visita ao McDonald’s, com o desenvolvimento de uma atividade de expressão plástica e oferta de refeição, 
dinamizada em parceria com o Projeto Caminhos E7G. 

 
<< 17 de novembro de 2019 >> 

Visita ao Santuário de Fátima 

No âmbito do Dia Internacional dos Pobres, a CDV foi convidada a organizar uma visita ao Santuário, tendo 
sido convidadas aproximadamente 70 pessoas, das quais 10 eram acompanhadas pela Equipa. 

Ler mais em 2.1. Cáritas Portuguesa | Iniciativas 

 
<< 22 de novembro de 2019 >> 

Caminhos de inserção formativa na comunidade cigana 

Ação de sensibilização direcionada a jovens da comunidade cigana entre os 18 e os 25 anos com o objetivo de 
promover a inserção profissional através de caminhos formativos, dinamizada em parceria com o Projeto Ca-
minhos E7G. Estiveram presentes 15 beneficiários que tiveram a possibilidade de testemunhar as experiências 
positivas de pessoas ciganas com inserção profissional após apostarem na formação. 

 
<< 30 de dezembro de 2019 >> 

Ida ao Cinema (Armados em Espiões) 

Leia mais em 3.5. Projeto Caminhos E7G | Comunidade + Ativa 

 
 

3.4.5. Outros momentos de trabalho  <<<  

 
3.4.5.1. ROADS – Rumo a Oportunidades e Ações de Desenvolvimento Social 

Este projeto, no terreno desde fevereiro de 2018, tem como objetivo promover a melhoria dos indi-
cadores de bem-estar e de integração das pessoas ciganas, o conhecimento mútuo, a interação posi-
tiva e a desconstrução dos estereótipos através da redefinição de estratégias e o envolvimento do 
maior número de entidades competentes, na sua área de intervenção, na prossecução do objetivo 
proposto. 

Este projeto passa por uma participação ativa dos elementos da comunidade cigana para colmatação 
das problemáticas, por eles identificadas, sendo a Cáritas Diocesana de Viseu uma ponte entre a co-
munidade e os parceiros. 

Uma vez que a Equipa acompanha uma grande percentagem de elementos de etnia cigana (42%), tem 
uma participação ativa neste projeto, estando a trabalhar nele já desde o início da sua conceção: 

• reuniões de planeamento estratégico e articulação com parceiros; 

• dinamização de atividades e reuniões de monitorização. 
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3.4.5.2. Cursos do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE) 

A Cáritas Diocesana de Viseu em parceria com a Sinerconsult concorreu ao Programa Operacional In-
clusão Social e Emprego – Eixo 3 – Promover a Inclusão Social e Combater a Pobreza e a Discriminação, 
que procura promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação através das Priorida-
des de Investimento. Mais especificamente à capacitação para a inclusão que apresenta um conjunto 
de ações que visam promover a capacitação de grupos potencialmente vulneráveis, apostando funda-
mentalmente no desenvolvimento de competências de natureza pessoal e social. 

A Equipa Sinergia Social sensibilizou e encaminhou 31 beneficiários para estas ações: 

• reuniões de preparação das ações, seleção e recrutamento dos formandos; 

• sessões de arranque da formação e reuniões de monitorização; 

• intervenções pontuais para resolução de situações pontuais. 
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 Respostas Sociais 

<<< 3.5. Projeto Caminhos – Escolhas 7.º Geração 

 

O Projeto Caminhos – Escolhas 7.º Geração (E7G) – en-
contra-se no âmbito da sétima geração do Programa 
Escolhas (programa governamental de âmbito nacio-
nal, promovido pela Presidência do Conselho de Minis-
tros e integrado no Alto Comissariado para as Migra-
ções – ACM, IP) cuja missão passa pela promoção da 
inclusão social de crianças e jovens de contextos soci-
oeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de 
oportunidades e o reforço da coesão social. 

O Projeto Caminhos conta com seis entidades parcei-
ras que compõem um consórcio responsável pela mo-
nitorização e avaliação das atividades implementadas 
pela equipa técnica do projeto. As instituições que in-
tegram este consórcio são o Instituto de Segurança So-
cial - Centro Distrital de Viseu; a Câmara Municipal de 
Viseu; a Junta de Freguesia de Viseu; a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de Viseu e o Núcleo de 
Viseu da Rede Europeia Anti Pobreza (EAPN). 

Teve o início das suas atividades em março de 2019, 
tendo durante este ano dinamizado diversas ativida-
des e iniciativas que vamos passar a apresentar: 

 
<< 1 de março de 2019 >> 

Início oficial do Projeto Caminhos E7G 

Aprovado para decorrer na 7.ª Geração do Pro-
grama Escolhas, o projeto Caminhos E7G, promo-
vido e gerido pela Cáritas Diocesana de Viseu, em 
conjunto com o Centro Distrital de Segurança Social 
de Viseu, a Câmara Municipal de Viseu, a Junta de 
Freguesia de Viseu a Comissão de Proteção de Cri-
anças e Jovens de Viseu e o Núcleo Distrital de Viseu 
da EAPN, começou oficialmente as suas ações nesta 
data. 

Para a sua execução, conta com uma equipa multi-
disciplinar, na qual se inclui um monitor de etnia ci-
gana, residente num dos territórios de intervenção. 

Este projeto trabalha com crianças e jovens das co-
munidades ciganas, entre os 6 e os 25 anos, residen-
tes em Viseu. 

 
<< 8 de março de 2019 >> 

4º Reunião para organização do dia internacional 
do cigano 

Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportunida-
des e Ações de Desenvolvimento Social 

 

 
<< 21 de março de 2019 >> 

Assinatura do Protocolo de Cooperação com o Alto 
Comissariado para as Migrações 

No 21 de março, foi assinado, em Lisboa, o Proto-
colo de Cooperação entre a Cáritas Diocesana de Vi-
seu e o Alto Comissariado para as Migrações, relati-
vamente à execução do projeto Caminhos E7G, no 
âmbito da 7.ª geração do Programa Escolhas. 

O projeto tem como período de vigência os anos 
2019 e 2020. 

 
<< 28 de março de 2019 >> 

5º Reunião para organização do dia internacional 
do cigano 

Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportunida-
des e Ações de Desenvolvimento Social 

 
<< 4 de abril de 2019 >> 

6º Reunião para organização do dia internacional 
do cigano 

Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportunida-
des e Ações de Desenvolvimento Social 

 
<< 17 de abril de 2019 >> 

Avaliação da Comemoração do Internacional do Ci-
gano 

Ler mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportunida-
des e Ações de Desenvolvimento Social 

 
<< 9 de maio de 2019 >> 

1.ª Reunião do Consórcio 

Com a presença das entidades parceiras do projeto 
Caminhos E7G, realizou-se, nesta data, a primeira 
reunião do consórcio com a equipa técnica em 
pleno funcionamento. 

Nesta reunião, foi feita uma apresentação sucinta 
dos objetivos do projeto e da calendarização estipu-
lada para as ações a executar, até ao final de 2019. 

Foi aprovado o Plano de Atividades para o trimestre 
de abril, maio e junho. 

 
 



 

Loja Social| Relatório de Atividades 2019 | Página: 54 / 69 

 

 

 

<< 14 de maio de 2019 >> 

Reunião com a Coordenação da Zona Norte/ Cen-
tro do Programa Escolhas 

Realizou-se uma reunião de apresentação do Pro-
grama Escolhas à equipa técnica do projeto Cami-
nhos E7G e instituições parceiras, por parte da co-
ordenadora da Zona Norte e Centro do Programa. 

Nesta reunião foram divulgados os objetivos previs-
tos para a 7.ª geração do Escolhas, esclareceram-se 
dúvidas dos técnicos. 

Foi realizada uma visita aos contextos de interven-
ção do projeto. 

 
<< 5 de junho de 2019 >> 

I Seminário Internacional de Políticas e Respostas 
para Crianças e Jovens em Risco 

Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | Institutos Superio-
res de Educação 

 
<< 29 de julho de 2019 >> 

2.ª Reunião do Consórcio 

Com a presença das entidades parceiras do Projeto 
Caminhos E7G, realizou-se a segunda reunião do 
consórcio do projeto. 

Nesta reunião, foi apresentado o Relatório Interca-
lar de Avaliação do Projeto Caminhos E7G, abran-
gendo os primeiros meses de intervenção, nos quais 
foram abrangidos 115 participantes diretos e indi-
retos, dos 205 previstos até ao final de 2019. 

 
<< 25 de setembro de 2019 >> 

3.ª Reunião do Consórcio 

Realizou-se a terceira reunião do consórcio do pro-
jeto, com a presença das entidades parceiras do 
Projeto Caminhos E7G. 

Nesta reunião, foi apresentado e debatido o Plano 
de Atividades Trimestral, relativo aos meses de ou-
tubro, novembro e dezembro de 2019. 

 
<< 4 de outubro de 2019 >> 

Dia do Fundador da McDonald’s 

Ler mais em 2.3. Articulação com Parceiros | McDonald’s 

 
<< 8 de outubro de 2019 >> 

Formação para a Mediação Cigana 

Foi, nesta data, recebida nas instalações da Cáritas 
Diocesana de Viseu uma formação com a duração 
de 8 horas, subordinada ao tema “Introdução à Me-
diação Cigana”. 

Esta sessão formativa contou com a presença de 5 
elementos das diferentes comunidades ciganas re-
sidentes em Viseu (um deles a trabalhar como mo-
nitor no projeto Caminhos E7G e outro a realizar um 
estágio profissional na Cáritas Diocesana de Viseu) 
e foi dinamizada pelo Formador Bruno Gomes, re-
presentante do Programa ROMED em Portugal. 

 
<< 28 de novembro de 2019 >> 

4.ª Reunião do Consórcio 

Realizou-se a quarta reunião do consórcio do pro-
jeto, com as entidades parceiras, na qual foi apre-
sentado e aprovado o Plano de Atividades Trimes-
tral, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e 
março de 2020. 

Foram, ainda, debatidas algumas das estratégias 
implementadas pela equipa técnica do projeto, ao 
longo do último trimestre de 2019. 

 
 
 
 
 
 

3.5.1. Ateliê Lúdico-Pedagógico  <<<  

Visa promover uma ocupação positiva dos tempos livres dos participantes do projeto, sendo reforçado nos perí-
odos de pausas escolares - Natal, Páscoa e Férias de Verão. 

Pretende trabalhar competências cívicas, através da vertente lúdica, recorrendo a jogos e dinâmicas de grupo; 
promove, também, sessões diárias de apoio ao estudo. 

Em 2019, realizaram-se 97 sessões, que envolveram 82 crianças/jovens. 
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3.5.2. Ateliê Social  <<<  

Este ateliê tem como objetivo prestar um apoio mais individualizado a todos os participantes que assim sentirem 
necessidade, ao nível da redação de documentos; procura de ofertas de emprego/ofertas formativas; esclareci-
mento de dúvidas; apoio na utilização da internet; estabelecimento de contactos institucionais necessários, etc. 

Em 2019, foram realizadas 190 sessões, envolvendo 96 participantes. 

 

3.5.3. Centro de Inclusão Digital  <<<  

Caminhos Virtuais 

Esta atividade tem como propósito promover a par-
ticipação das crianças e jovens na criação de conte-
údo digital para a comunicação do projeto Cami-
nhos E7G. Assim, os participantes são envolvidos na 
seleção de fotografias, bem como na produção de 
textos sobre as ações realizadas, culminando na pu-
blicação de um boletim mensal de atividades, bem 
como na atualização periódica das redes sociais do 
projeto.  

Em 2019, envolveu 30 participantes, num total de 
30 sessões. 

 

Ateliê Digital 

Na atividade Ateliê Digital, pretende promover-se 
competências digitais básicas, ao nível da utilização 
da Internet e de processador de escrita, apresenta-
ção e cálculo. 

Em 2019, estiveram presentes nas 194 sessões re-
alizadas 85 participantes. 

 

 

 

 

3.5.4. Sensibilizar o Conhecimento / Ateliê Experiências de Vida  <<<  

 

Estas atividades pretendem informar e esclarecer os 
participantes, sobre temáticas do seu interesse e que 
se coadunem com os objetivos do projeto, com enfo-
que, sobretudo, na partilha de conhecimento/experi-
ências entre a sociedade, dita maioritária, e as comu-
nidades ciganas. 

Foram realizadas 31 sessões, envolvendo 95 pessoas, 
das quais destacamos as seguintes: 

 
<< 9 de maio de 2019 >> 

Workshop de Cuidados Pessoais 

Neste dia, foi dinamizado um workshop com um 
grupo de alunas da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclo 
D. Luís Loureiro, em Silgueiros, com o propósito de 
trabalhar competências de cuidados pessoais, atra-
vés de metodologias da educação não formal – par-
ceria com as técnicas do Programa Viseu Educa e 
com a Farmácia Oliveira, que doou produtos de hi-
giene e cuidados pessoais para entregar às partici-
pantes. 

 
 

<< 15 de maio de 2019 >> 

”Jogo dos Direitos” – Abordagem aos Direitos das 
Crianças e aos Direitos Humanos 

 

As sessões de sensibilização tiveram como ponto de 
partida o “Jogo dos Direitos”, uma ferramenta lú-
dico-pedagógica criada pela EAPN (em conjunto 
com outras entidades parceiras), com o propósito 
de refletir acerca da Declaração dos Direitos da Cri-
ança e da Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos. 
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<< 30 de maio de 2019 >> 

Os Direitos das Crianças 

 

Em parceria com o Programa “Viseu Educa”, foram 
dinamizadas duas sessões nas Escolas do 1.º Ciclo 
de Teivas e de Oliveira de Barreiros (São João de 
Lourosa) sobre a Declaração dos Direitos da Criança, 
através de jogos de equipa, preparando as crianças 
para uma ação realizada pela CPCJ de Viseu, no Dia 
Mundial da Criança. 

 
<< 3 de junho de 2019 >> 

Semana do Ambiente 

 

Durante esta semana, motivada pela comemoração 
do Dia do Ambiente a 5 de junho, foram realizadas 
ações de sensibilização para as problemáticas do 
desperdício e do excessivo consumo de materiais, 
bem como para a divulgação de cuidados com o 
meio ambiente. 

Foram criados cartazes, a partir de cartão usado, 
com mensagens positivas neste âmbito, e foram ins-
tituídas práticas mais ecológicas no projeto. 

 

 
<< 27 de junho de 2019 >> 

Ação Formativa “Diálogo Intercultural” 

Ação organizada pelo Projeto Caminhos E7G e dina-
mizada pelo Alto Comissariado para as Migrações, 
envolvendo 18 técnicos, da Cáritas Diocesana de Vi-
seu e de entidades parceiras do projeto. 

Teve como objetivo compreender a diversidade cul-
tural e a relação com os outros, no mundo atual, 
bem como promover práticas profissionais congru-
entes com um diálogo entre culturas. 

 
<< 18 de outubro de 2019 >> 

World Café “Olhares sobre a Pobreza e Exclusão 
Social” 

 

Esta iniciativa enquadrou-se na Semana para a Erra-
dicação da Pobreza e Exclusão Social e foi organi-
zada em parceria entre a Adamastor - Associação 
Cultural, a Cáritas Diocesana de Viseu através do 
projeto Caminhos E7G e o Núcleo Distrital de Viseu 
da EAPN Portugal. 

A ideia principal foi debater a pobreza e exclusão 
social com jovens até aos 30 anos, com diferentes 
origens sociais e experiências de vida, visando o en-
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riquecimento de contributos recorrendo a diferen-
tes perspetivas sobre o tema. Deste encontro, resul-
tou um relatório final que poderá ser consultado 
online. 

 
<< 20 de outubro de 2019 >> 

Bullying – Formas de Prevenção 

Foi preparada a visualização e análise de uma curta-
metragem intitulada “A peste de Janice”, integrada 
numa campanha da Amnistia Internacional para 
sensibilizar e prevenir situações de bullying, em 
meio escolar. 

Na sequência desta ação, as crianças foram desafia-
das a expressarem as suas visões acerca deste tema, 
sob a forma de fotografia. 

 

 
 
 

<< 24 de novembro de 2019 >> 

"Família do Lado" 

Neste dia, o projeto Caminhos E7G associou-se à ini-
ciativa transnacional "Família do Lado", promovida 
em Espanha, Portugal e República Checa. Em terri-
tório nacional, esta ação decorre sob a alçada do 
Alto Comissariado para as Migrações e pretende re-
unir, num momento de partilha, famílias ou indiví-
duos portugueses e estrangeiros. 

Em Viseu, foi realizado um almoço entre jovens por-
tugueses e jovens nacionais da Turquia e do Egito, 
no qual foram confecionadas refeições tradicionais 
de cada país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.5. Comunidade + Ativa  <<<  

 

Esta atividade tem como propósito promover a parti-
cipação social dos envolvidos, em ações a executar 
com parceiros (formais e informais) do projeto, em 
plena interação com a comunidade em geral e com os 
recursos existentes na zona de residência dos indiví-
duos. 

Das 25 sessões executadas, destacam-se as seguintes: 

 
<< 28 de maio de 2019 >> 

Visita e Reportagem do “Jornal do Centro” 

O projeto recebeu uma equipa do Jornal do Centro 
que entrevistou os participantes e a equipa técnica. 
Esta ação permitiu dar a conhecer o trabalho reali-
zado, bem como a aplicação do “Jogo dos Direitos”, 
em conjunto com a EAPN – Núcleo de Viseu. 

 

<< 5, 6 e 7 de julho de 2019 >> 

“Festival Escolhas” 
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A Equipa do Projeto Caminhos E7G participou com 
jovens das comunidades ciganas no Festival de Mú-
sica, Dança e Artes Visuais, organizado pelo Pro-
grama Escolhas, com a presença de todos os proje-
tos a nível nacional. 

Decorreu na Costa da Caparica, durante 3 dias, e 
permitiu aos participantes vivenciarem a experiên-
cia de acamparem e de interagirem com diferentes 
culturas/jovens de todo o país. 

 
<< 18 de julho de 2019 >> 

Visita à Junta de Freguesia de Viseu 

 

Nesta data, foi realizada uma reunião entre um 
grupo de jovens, residentes no Bairro da Balsa, e o 
Presidente da Junta de Freguesia de Viseu, com o 
objetivo de dar a conhecer este órgão do poder lo-
cal e as suas áreas de atuação. 

Este encontro também permitiu aos jovens expres-
sarem as suas ideias e opiniões sobre a área onde 
habitam. 

 
<< 19 de julho de 2019 >> 

Assembleia de Jovens sobre os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável 

 

Foi promovida uma reunião com cerca de 20 crian-
ças/jovens do projeto Caminhos E7G, para apresen-
tar e explicar os “Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável”, estabelecidos pela Organização das 
Nações Unidas. 

Na sequência desta reunião, foram votados, pelos 
participantes, dois dos objetivos para serem explo-
rados com maior ênfase até ao final da execução do 
projeto, trabalhando, pois, competências de partici-
pação cívica/democrática. 

 
<< 14 de agosto de 2019 >> 

Caminhada na Ecopista do Dão 

 

Com o objetivo de mobilizar as comunidades para 
conhecerem o património e os recursos disponíveis 
no território em que residem, interagindo em expe-
riências positivas, organizou-se uma caminhada na 
Ecopista do Dão, reunindo crianças/jovens dos Bair-
ros da Balsa e de Paradinha. 

 
<< 23 de agosto de 2019 >> 

Passeio e Piquenique no Parque de Santiago 

Com o objetivo de mobilizar as comunidades para 
conhecerem o património e os recursos disponíveis 
no território em que residem, interagindo em expe-
riências positivas, organizou-se um Passeio e um pi-
quenique, reunindo crianças/jovens dos Bairros da 
Balsa e de Paradinha. 

 
<< 24 de agosto de 2019 >> 

Passeio e Jogos no Parque Florestal do Fontelo 

Em parceria com a Equipa de Rendimento Social de 
Inserção da Cáritas Diocesana de Viseu, foi organi-
zada uma tarde de jogos tradicionais no Fontelo, 
com crianças das comunidades ciganas de Silgueiros 
e de São João de Lourosa. 

Na sequência da participação nesta atividade, as cri-
anças envolvidas foram convidadas para um almoço 
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no restaurante McDonald’s de Viseu (refeição ofe-
recida pelo restaurante). 

 
 

<< 28 de agosto de 2019 >> 

Ida ao Cinema (Rei Leão) 

 

Nesta data, um grupo de 20 crianças teve oportuni-
dade de ir ver um filme em cartaz no Cinema do Fó-
rum Viseu, previamente selecionado por eles. 

Esta ação tinha sido eleita pelos participantes como 
uma atividade que consideravam relevante realizar, 
no âmbito do projeto, e permitiu desenvolver uma 
vertente cultural pouco enfatizada nos quotidianos 
das crianças acompanhadas. 

 
<< 27 de setembro de 2019 >> 

Assembleia de Jovens sobre Ambiente e Direitos 
Humanos 

Com o objetivo de promover o envolvimento dos 
participantes nos processos de tomada de decisão e 

de promover a reflexão crítica, realizou-se uma reu-
nião abordando a temática dos Direitos Humanos e 
a sua relação com a proteção ambiental, a partir de 
uma apresentação criada por jovens do projeto e da 
análise da curta-metragem “Man”, de Steve Cutts. 

<< 18 de dezembro de 2019 >> 

Cantata de Natal do Projeto "Música Ativa para 
Seniores" 

A convite da Câmara Municipal de Viseu, um grupo 
de crianças participantes do projeto Caminhos E7G 
esteve presente na Quinta da Cruz, numa sessão da 
Cantata de Natal, interpretada por idosos da AS-
SOPS - Associação Passos de Silgueiros, com o obje-
tivo de os envolver a cantarem para um público di-
ferente, num momento de convívio intergeracional. 

 
<< 30 de dezembro de 2019 >> 

Ida ao Cinema (Armados em Espiões) 

Nesta data, um grupo de 15 crianças de São João de 
Lourosa, entre os 7 e os 12 anos, foi ao Cinema do 
Palácio do Gelo, em Viseu. Esta ação de cariz lúdico 
foi executada em parceria com a Equipa Multidisci-
plinar do Rendimento Social de Inserção “Sinergia 
Social” e procurou enfatizar uma vertente cultural 
pouco explorada com estas crianças – para a grande 
maioria do grupo, tratou-se da primeira ida ao ci-
nema. 

 
 
 

 

3.5.6. Dias Temáticos  <<<  

A dinamização de atividades, a assinalar dias temáticos, tem como objetivo promover a cultura e as tradições 
nacionais e internacionais, permitindo a todos aumentar o seu repertório cultural: 

 

<< 13 de abril de 2019 >> 

Dia Internacional das Comunidades Ciganas 

Leia mais em 3.1. Gabinete de Ação Social | Rumo a Oportuni-
dades e Ações de Desenvolvimento Social 

 
<< 25 de abril de 2019 >> 

Dia da Liberdade 

Para comemorar o dia da Liberdade, ou seja, a Re-
volução de 25 de abril de 1974, foi feita uma pes-
quisa sobre os acontecimentos que antecederam a 

data e que culminaram com a queda do regime di-
tatorial, em Portugal. 

Simbolicamente, foram feitos em papel e distribuí-
dos cravos vermelhos. 

 
<< 1 de junho de 2019 >> 

Dia Mundial da Criança 

Para comemorar o Dia Mundial da Criança, 15 crian-
ças do Bairro da Balsa tiveram oportunidade de ir 
assistir ao concerto da cantora/youtuber Sea3Po, 
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no Parque Aquilino Ribeiro, com direito a um mo-
mento de conversa e a autógrafos da artista, antes 
do concerto. 

Esta atividade realizou-se em parceria com a BaS-
leva Music e com a Junta de Freguesia de Viseu. 

 

 
<< 12 de junho de 2019 >> 

Dia Mundial contra o Trabalho Infantil 

Para assinalar esta data, foi criado um mural perso-
nalizado por cada criança presente, onde consta a 
justificação da criação deste dia. Foi ainda trans-
crito, no mural, o artigo com a indicação da proibi-
ção do trabalho infantil, na Declaração dos Direitos 
das Crianças, da ONU. 

 
<< 1 de julho de 2019 >> 

Dia Mundial das Bibliotecas 

No Dia Mundial das Bibliotecas, foi realizada uma 
ação em parceria com a Biblioteca Municipal D. Mi-
guel da Silva. As crianças do Projeto Caminhos E7G 
criaram marcadores de livros, a partir de embala-
gens usadas, e, neste dia, visitaram este serviço da 
cidade, distribuindo os marcadores de livros, pelos 
utilizadores da Biblioteca. 

 

 

<< 19 de julho de 2019 >> 

Dia do Amigo 

Este dia foi marcado pela realização de uma dinâ-
mica de grupo, relacionada com a confiança, que 
serviu de mote para uma reflexão sobre a amizade 
e as características de um bom amigo. 

 
<< 26 de julho de 2019 >> 

Dia dos Avós 

 

Para assinalar a data, os participantes foram convi-
dados a fazerem uma lembrança personalizada para 
os avós, valorizando a importância deste laço afe-
tivo nas suas vidas. 

 
<< 12 de agosto de 2019 >> 

Dia Internacional da Juventude 

Comemorou-se este dia com uma ida à Feira Anual 
de São Mateus, ação sugerida pelos participantes 
do Bairro da Balsa, ficando a seu cargo a seleção das 
atividades a realizar no recinto. 
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<< 20 de agosto de 2019 >> 

Dia Mundial da Fotografia 

 

Para celebrar o Dia Mundial da Fotografia, foi dada 
às crianças do Bairro de Paradinha a oportunidade 
de experimentarem uma máquina de fotografia ins-
tantânea, para mostrarem o Bairro e os Amigos, a 
partir do seu próprio olhar. 

 
<< 5 de setembro de 2019 >> 

Dia da Amazónia 

Reforçando a importância da preservação ambien-
tal, e tendo em consideração que esta é uma temá-
tica bastante atual, este dia foi assinalado com um 
quiz sobre a Floresta Amazónica e foi criado um car-
taz de sensibilização sobre a importância da mesma. 

 
<< 26 de setembro de 2019 >> 

Dia Europeu das Línguas 

Nesta data, foi realizado um jogo com os participan-
tes com o propósito de dar a conhecer palavras em 
diferentes línguas da Europa, bem como localizar os 
respetivos países num mapa. Esta atividade procu-
rou assinalar a importância do património linguís-
tico europeu, a partir de uma vertente lúdica. 

 

 
<< 30 de setembro de 2019 >> 

Dia Mundial do Coração 

 

O dia foi assinalado com uma pesquisa sobre o co-
ração, focada em curiosidades e possíveis cuidados 
a ter com este órgão. Criou-se, ainda, um cartaz 
com as informações recolhidas. 

 
<< 15 de outubro de 2019 >> 

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza 

Esta data foi marcada pela participação na Campa-
nha da EAPN/Viseu, para assinalar o Dia Internacio-
nal para a Erradicação da Pobreza. Assim, a equipa 
do projeto esteve presente na ação de informação 
sobre este tema, que decorreu no Fórum Viseu. 

 

 
<< 16 de outubro de 2019 >> 

Dia Mundial da Alimentação 

Leia mais em 3.2. Centro Comunitário | Dias Temáticos 

 
 
 
 
 
 
 

<< 31 de outubro de 2019 >> 
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Dia das Bruxas / Halloween 

 

Esta data foi assinalada com a realização de um lan-
che temático e com a decoração do espaço do pro-
jeto, a propósito do tema, partindo de ideias apre-
sentadas pelos participantes. 

 
<< 20 de novembro de 2019 >> 

Dia Internacional dos Direitos das Crianças 

Para assinalar esta data, e numa lógica de promoção 
da diversidade cultural e da desconstrução de este-
reótipos, o projeto Caminhos E7G promoveu, em 
parceria com o Núcleo de Viseu da EAPN e com a 
Amnistia Internacional, a visualização da peça de 
Teatro “Somos todos um”, destinada a crianças do 
1.º ciclo das escolas do concelho de Viseu. Esta ini-
ciativa contou com cerca de 120 alunos e decorreu 
no Auditório do IPDJ de Viseu. 

 
 

<< 25 de novembro de 2019 >> 

Dia Internacional para a Eliminação da Violência 
contra as Mulheres 

Para assinalar o dia, foi dinamizada uma sessão so-
bre a temática da igualdade de género, com uma 
turma do 8.º ano, da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos 
Infante D. Henrique. Com a ação pretendeu promo-
ver-se uma reflexão conjunta sobre o papel da mu-
lher, em diferentes domínios da vida em sociedade, 
assim como abordar atitudes promotoras da não-vi-
olência contra as mulheres. 

 
<< 10 de dezembro de 2019 >> 

Dia Internacional dos Direitos Humanos 

A data assinalou-se com a realização de uma ativi-
dade, organizada pelas Estagiárias da Licenciatura 
em Educação Social, com o objetivo de promover 
uma reflexão orientada sobre os Direitos Humanos. 

 

Esta dinâmica de grupo reuniu crianças entre os 8 e 
os 12 anos, abordando conceitos como "direitos", 
"deveres" e "prioridades", a partir de cenários hipo-
téticos, baseados no guião da história "Terra à 
Vista". 
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 Respostas Sociais 

<<< 3.6. Plano Institucional de Resposta a Emergências e Catástrofes 

As situações de emergência são uma das áreas de intervenção da Cáritas sendo, desta forma, necessário refletir 
sobre a forma de atuação em situação de catástrofes. 

Num primeiro momento, será necessário desenvolver um plano de ação assente em quatro pilares: Planea-
mento, Organização, Coordenação, Avaliação – para atingir este objetivo, a Cáritas Portuguesa constituiu um 
grupo de trabalho com a participação de 6 Cáritas Diocesanas (Beja, Portalegre, Lamego, Viseu, Lisboa e Santa-
rém). 

Para além do desenvolvimento do plano de ação em situação de catástrofe, este grupo de trabalho, tem também 
como objetivo a criação de um manual de emergências e catástrofes, a ser utilizado pela rede Cáritas em Portu-
gal. 

Foram dinamizadas diversas atividades neste grupo: 

<< 15 de junho de 2019 >> 

Encontro de Coordenação Nacional do PIREC 

Estiveram presentes, em Fátima, 17 membros diocesanos com a equipa de coordenação nacional para darem 
início ao grupo de trabalho que tem a responsabilidade de implementar o Plano Institucional de Resposta a 
Emergências e Catástrofes da Cáritas Portuguesa – PIREC. 

Considerou-se que as ações de resposta perante uma emergência ou de catástrofe não podem ser improvisa-
das. As diversas dimensões da intervenção requerem um processo de planificação, sustentado em múltiplos 
instrumentos, cada qual com características e objetivos distintos. 

O facto de sermos uma organização que trabalha em rede, presente em praticamente todo o mundo, com 
forte implantação nacional, diocesana e local, dá à Cáritas a capacidade de se assumir como uma entidade 
fundamental a ter em conta, no “antes”, no “durante” e no “após” as emergências e catástrofes. Esta tem sido 
uma das principais motivações que levou a Cáritas a avançar para o desenvolvimento deste Plano e a envolver-
se na sua implementação. 

Este foi o primeiro encontro de coordenação nacional e foi, por isso, um encontro de reflexão e formação, 
através do qual se pretende articular um processo de desenvolvimento de capacidades institucionais que per-
mitam, nos seus distintos níveis, dar e sustentar uma resposta efetiva, eficiente e oportuna perante eventos 
extremos que possam desencadear uma emergência ou catástrofe no território nacional. 

 
<< 21 de setembro de 2019 >> 

II Encontro de Formação das estruturas de Coordenação 

Contou com a presença dos coordenadores de 14 Cáritas 
Diocesanas, assim como alguns presidentes e colabora-
dores. Foram apresentados e discutidos os planos dioce-
sanos de atividades para 2020 no âmbito das emergên-
cias e decorreu uma cerimónia simbólica de entrega de 
materiais relacionados com as emergências, constituído 
por: o Plano Institucional de Resposta a Emergências e 
Catástrofes da Cáritas (PIREC); o colete de Emergências 
Cáritas; e um dossier de formação de Emergências Cári-
tas. 
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 Respostas Sociais 

<<< 3.7. Programa de Voluntariado Cáritas 

 

A Cáritas Diocesana de Viseu é o resultado da colaboração e técnicos, voluntários e pessoas anónimas que atra-
vés de um trabalho contínuo de generosidade, entrega e profissionalismo tem por objetivo valorizar a dignidade 
humana, a solidariedade e a justiça social. 

O Programa de Voluntariado Cáritas tem como objetivo facilitar o encontro entre pessoas que expressam a sua 
disponibilidade e vontade para serem voluntárias e as necessidades sentidas nas respostas sociais e nas ativida-
des pontuais da instituição. Sempre com a missão como motor de toda a intervenção: minimizar os problemas, 
desigualdades e injustiças sociais das pessoas mais vulneráveis, em situação de pobreza e exclusão social. 

Neste sentido, o Programa de Voluntariado da Cáritas procura gerir a atividade voluntária de modo a: 

 garantir que a atividade voluntaria seja um complemento à atividade profissional da instituição – tendo 
em conta que o voluntariado é uma forma de cidadania ativa e participativa, ou seja, é uma ação (ou 
ações) dinamizada de forma livre e responsável por um individuo que, de alguma forma, identifica-se 
com os objetivos de uma determinada instituição. 

 assegurar acompanhamento e orientação aos voluntários; 

 promover uma atividade voluntária humana e enquadrada com a realidade da instituição e da comuni-
dade - o voluntariado permite à instituição estender a sua ação mais além, isto quer dizer que, através 
do trabalho voluntário, as ações dinamizadas podem ter uma maior abrangência: mais famílias apoia-
das; mais bens recolhidos; mais participantes numa atividade lúdica; mais … . 

Neste sentido, foram dinamizadas reuniões de estruturação do Programa de Voluntariado Cáritas, assim como a 
dinamização e participação em atividades no âmbito do voluntariado: 

 
<< 26 de setembro de 2019 >> 

Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
 

<< 4 de outubro de 2019 >> 

Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
 

<< 11 de outubro de 2019 >> 

Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
 

<< 18 de outubro de 2019 >> 

Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
 

<< 29 de outubro de 2019 >> 

Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
 

<< 11 de novembro de 2019 >> 

Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
 

<< 22 de novembro de 2019 >> 

Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
 

<< 5 de dezembro de 2019 >> 

Comemoração do Dia Internacional do Voluntariado 
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A Cáritas Diocesana de Viseu assinalou o Dia Internacional do Voluntariado com a apresentação do novo pro-
grama de Voluntariado da instituição. Contou com a presença de voluntários da Associação Adamastor, da 
Bolsa de Voluntários da Câmara Municipal de Viseu e pessoas interessadas em acarinhar esta iniciativa. Foi 
criado um momento de partilha de experiências em redor de um lanche convívio. 

 
<< 6 de dezembro de 2019 >> 

Reunião do Programa de Voluntariado Cáritas 
 

<< 10 e11 de dezembro de 2019 >> 

Semana do Voluntariado 2019 

A Cáritas Diocesana de Viseu esteve presente nas comemorações da Semana do Voluntariado 2019, organiza-
das no Espaço de Juventude Fontelo pela Associação Adamastor. Foi o momento de excelência para a institui-
ção apresentar o seu novo programa de voluntariado. 
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 Respostas Sociais 

<<< 3.8. Loja Social 

 
Espaço de atendimento de emergência de resposta às ne-
cessidades básicas, e em tempo útil, nomeadamente for-
necendo géneros alimentares, vestuário, calçado, entre 
outros bens essenciais. 

É coordenada pelo Gabinete de Ação Social, que articula 
com as suas diversas valências, entidades parceiras e co-
munidade em geral, com uma expressão cada vez mais 
alargada a nível diocesano. 

É uma resposta dinamizada por técnicos da instituição 
com a participação de voluntários. 

Foi contratada ainda uma colaboradora para reforço da 
equipa, ao nível da organização do espaço, recorrendo a 
uma medida de inclusão do IEFP – CEI (Contrato de Em-
prego Inserção), proporcionando deste modo a criação de 
um posto de trabalho a uma desempregada de longa du-
ração. 

De forma a melhor dinamizar a Loja Social foi assinado um 
protocolo de parceria entre a CDV e o IPV, para dar res-
posta a uma lacuna sentida há muito tempo por parte dos 
voluntários da Loja Social – criação e implementação de 
um programa informático de gestão de stocks. 

Este programa informático veio possibilitar uma forma de 
trabalho mais organizada e eficaz na resposta a quem pro-
cura este serviço. 

A nível dos apoios concedidos passamos a apresentar: 

Bens Essenciais 

Famílias Cobertores Lençóis Calçado 
Roupa 

Diversos 
Criança Homem Mulher 

304 104* 93* 1190* 5613* 2874* 4863* 6301* 

*unidades 
 

Material Escolar 

Famílias Atendidas Crianças Apoiadas Unidades Entregues 

205 292 5937 

 

Bens Alimentares 

Famílias Abrangidas Pessoas abrangidas 

114 329 

 

Material Ortopédico – 14 unidades 

Camas articuladas Cadeiras de rodas 
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A Cáritas foi para muitas famílias, a esperança em dias 
de solidão, a palavra amiga em instantes de dúvida e a 
certeza em momentos de fé. 


