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RELATÓRIO ANUAL DE 2016 
 
 
Tal como nos anos anteriores, o SDL manteve, em 2016, o seu ritmo de trabalho 
intenso, respondendo, no plano social, às áreas sujeitas a protocolo com o ISS. Em 
termos pastorais manteve igualmente os objectivos que movem quantos, de modo 
voluntário, têm abraçado esta causa.  
Do ponto de vista social, importa voltar a referir as imensas dificuldades económicas, 
que se prendem, sobretudo, com a fraca comparticipação dos utentes, motivada pelo 
facto de trabalharmos com famílias de muito baixos rendimentos. A isso acresce a falta 
de pagamento atempado, por parte do ISS, dos Fundos de Compensação que, 
consagrados em protocolo, visam exactamente ajudar a ultrapassar estas situações 
específicas. 
Continuam a ser sete os Centros que mantemos em actividade e que incluem as 
valências de Actividades de Tempos Livres (5) e Pré-Escolar (3), para além de servirem 
igualmente as actividades do actualmente designado Centro Comunitário:   

• CHABORRILHO – sito na Rua Sarmento de Beires, 7098, 1900-411 Lisboa, 
Freguesia do Areeiro, com a valência de Pré – Escolar para 46 crianças.   

• MESTIPEN – sito no Bairro Portugal Novo, Rua Al Berto, Lote C – Espaço P, 
1900-148 Lisboa, com CATL para 36 crianças, adolescentes e jovens. Freguesia 
do Areeiro. 
Neste Centro continua a funcionar a sede do Centro Comunitário, bem como 
diversas acções inerentes à organização e desenvolvimento de projectos. 

• MAJARI – sito na Quinta da Torrinha, Zona 3, Rua Fernanda Alves, Lotes 6B, 
7 A e B, 8 A e 9A, 1750-299, Lisboa, Freguesia de Santa Clara, com as 
valências de Pré-Escolar para 48 crianças, CATL para 80 crianças, adolescentes 
e jovens, além do Centro Comunitário. 

• OLIPANDÓ – a funcionar em três edifícios: um sito no Largo Ramada Curto, 
nº 5, Loja B, 1800-327, e dois na Rua Padre Abel Varzim, nºs 1 e 3, 1800-29, 
todos no Bairro Quinta das Laranjeiras, Freguesia do Parque das Nações, com a 
valência de CATL para 95 crianças, adolescentes e jovens e Centro 
Comunitário. 

• PANIOLI – sito na Av. Alfredo Bensaúde, 1849-029 Lisboa, Freguesia dos 
Olivais, com a valência de Pré-Escolar para 50 crianças e Centro Comunitário. 

• SIRUGA – sito na Rua Cerrado do Zambujeiro, Lotes 5 e 8, Bairro do 
Zambujal, 2610-036 Amadora, Freguesia de Alfragide, com valência de CATL 
para 85 crianças, adolescentes e jovens, bem como Centro Comunitário. 

• VERDINE - sito na Av. José Afonso, nºs.61 e 13 A, Bairro Quinta da Fonte – 
2680-274, Loures, União de Freguesias de Unhos, Camarate e Apelação, com 
valência de CATL para 50 crianças, adolescentes e jovens, bem como Centro 
Comunitário. 
 
Acorremos ainda a outros locais, respondendo a solicitações que nos foram 
dirigidas a propósito de alguns problemas, tendo analisado, tratado e articulado 
com outras entidades, na busca de soluções para diferentes casos. 
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A técnica responsável do ISS fez, neste ano, visita de acompanhamento ao 
Centro Siruga. 
 

A. O trabalho do Centro Comunitário, aberto à população dos bairros em que 
actuamos, exigiu múltiplos atendimentos, visitas domiciliárias e dinamização de 
grupos. Não foi possível organizar cursos para adultos, à semelhança do que foi 
feito nos anos anteriores, por falta de resposta do Centro de Emprego. Contudo, 
mantemos a parceria com a Fundação Aga Khan e esperamos que os cursos 
sejam retomados em 2017. 
O mesmo Centro Comunitário, no que respeita à sua acção e organização, exigiu 
a realização de reuniões sistemáticas da Presidente com as três Técnicas de 
Serviço Social, ao longo do ano, para análise e reflexão sobre os diversos tipos 
de problemas detectados, buscando uma melhoria técnica do respectivo 
funcionamento. 
 

B. Tendo obtido este SDL, em 2014, a certificação da “Qualidade” para as 
valências CATL e Pré-Escolar, segundo a norma ISO9001.2008, nível B da 
Segurança Social, a mesma foi mantida em 2016. Do mesmo modo foi 
proporcionada formação aos diversos grupos de funcionários e realizadas 
diversas auditorias internas. 
Igualmente em Janeiro, a empresa Enge Alimentar renovou o reconhecimento e 
validação do Sistema de Segurança Alimentar, com base na metodologia HCCP, 
conforme documento afixado no respectivo local. 
As actividades realizadas em cada uma daquelas duas valências decorreram de 
programação específica, anual e trimestral, de acordo com o Projecto 
Pedagógico. As mesmas foram preparadas em reuniões sectoriais de avaliação e 
programação, o que permitiu a reflexão sobre o êxito e/ou as dificuldades 
detectadas no ano ou período anterior. Foram igualmente realizadas reuniões 
semanais, por Centro e sector, para avaliação e organização das actividades. 
Além das actividades decorrentes da programação, os utentes dos Centros 
Mestipen, Olipandó, Verdine e Siruga participaram, devidamente acompanhados 
e orientados, no tratamento de canteiros exteriores próximos dos respectivos 
Centros. Nestes há árvores, arbustos e flores, apresentando-se quase sempre sem 
ervas daninhas. Esta actividade, em Lisboa, enquadra-se no Projecto “Guardiões 
do Jardim”, a que a Instituição aderiu desde o início.  
Os canteiros do Siruga apresentam ainda uma variedade considerável de plantas 
aromáticas; o do Verdine, sendo de grande dimensão, contém na zona central um 
painel de azulejos, com a imagem de Nossa Senhora da Fonte. 
Os CATL’s e Jardins de Infância construíram, trimestralmente, como vem sendo 
tradição, o respectivo jornal, para troca de informações entre Centros e para 
oferta a entidades amigas. Estes jornais encontram-se on-line desde a criação do 
site do SDL. 
 
As iniciativas, acções e acontecimentos locais vêm referidos separadamente, nos 
relatórios de cada Bairro, que se seguem a este e o complementam, apresentando 
os objectivos e população alvo de cada um, sendo de salientar que em todos os 
Centros houve, para cada valência, reuniões trimestrais com EE. 
Como particularidade refira-se que, neste ano, cada CATL preparou e 
apresentou ao Presidente da Junta de Freguesia da respectiva área, um projecto 
de melhoria dos espaços exteriores dos seus Bairros. Sendo recebidos em todas 
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as Juntas, tiveram possibilidade de estabelecer diálogo com os executivos, 
manifestando os desejos mais prementes e sentidos. Esta iniciativa decorreu da 
programação anual, que visava desenvolver o espírito de observação e 
intervenção local, como expressão do exercício da cidadania. 
 

C. As diferentes equipas e vertentes de trabalho foram dinamizadas, 
respectivamente: 
Ensino Pré-Escolar, pela Directora Pedagógica; 
CATLs, pela Directora Técnica; 
Centro Comunitário, pela Presidente do SDL; 
Pessoal, Sector Alimentar e Qualidade, pela Vice-Presidente; 
Controle de facturas e pagamentos e sector informático, bem como a elaboração 
do Relatório Único, pelo Tesoureiro do SDL. 
Sector Administrativo, pela Presidente e Vice-Presidente do SDL. Nesta área 
pôde o SDL contar com a colaboração de mais uma voluntária. 
 

D. Para garantia da acção do SDL contamos, enquanto IPSS, com o subsídio 
decorrente dos Acordos de Cooperação com o ISS, IP, mas também: 

- com os valiosos apoios mensais e semanais do Banco Alimentar, que 
constituem um suporte indispensável. 
De referir que estes produtos são gastos na Instituição e igualmente 
distribuídos, mensalmente, por 168 famílias. 
- com o apoio bianual da Entrajuda, com produtos de limpeza, higiene 
pessoal, roupas para famílias e, excepcionalmente, com algumas peças de 
mobiliário que pedimos. 
- com a atribuição semanal, pelo IKEA, de produtos confeccionados, que 
distribuímos a famílias carenciadas, a partir do Centro Verdine. 
- com a oferta, pela BUS, de peças de mobília para utentes do Centro 
Comunitário, na sequência de pedidos nossos. 
- Com um pequeno contributo monetário, anual, do Patriarcado de 
Lisboa. 
- Neste ano de 2016, o ISS não forneceu bens alimentares provenientes 
da União Europeia (FEAAC). 
 

 
PRÉMIOS E DISTINÇÕES 
 
Na pessoa da sua Presidente, o SDL foi distinguido com a Medalha Municipal de 
Mérito da Câmara Municipal de Loures, reconhecendo o trabalho desenvolvido a partir 
do Centro Verdine, na Quinta da Fonte. 
A mesma foi entregue em sessão solene, realizada a 26 de Julho, na qual foram 
entregues outras condecorações pela CML. 

 
A 15 de Outubro, durante a Gala Solidária para a comemoração do seu 30º. 
Aniversário, a Santa Casa da Misericórdia da Amadora distinguiu o SDL pelo trabalho 
desenvolvido no Concelho, a partir do Centro Siruga. Essa distinção materializou-se na 
entrega de uma placa comemorativa. 
 
Como colaborações na optimização das nossas actividades, contámos ainda com: 
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- a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que, no âmbito do seu projecto “Saúde 
mais próxima” veio, com pessoal médico e de enfermagem, junto de cada um dos 
nossos Centros, observar as crianças e jovens, em carrinha apetrechada para o efeito. 
Ofereceram ainda produtos para eliminação de parasitas. 

- a Santa Casa da Misericórdia da Amadora que, através protocolo anteriormente 
assinado, manteve a cedência de parte do espaço onde funciona o Centro Siruga. 
Igualmente tem colaborado com cedência pontual de transporte para os utentes que, em 
actividades extraordinárias, se deslocam para o exterior do bairro. 

- o grupo de voluntários “Fantaços”, que deliciou, ao longo deste ano, como nos 
anteriores, as crianças de todos os nossos Centros, com números de palhaços, histórias 
animadas com fantoches e magia. Esteve igualmente presente na Festa de Natal, 
ajudando à respectiva animação. 

- a Fundação PT, que angariou e nos ofereceu brinquedos, proporcionando ainda 
aos utentes de vários Centros a participação em espectáculos e/ou eventos. 

- o Centro de Saúde do Lumiar, que, através das suas profissionais, mantém 
actualizadas as vacinas das muitas crianças que frequentam o Centro Majari. Acresce 
que estas profissionais se mostram permanentemente disponíveis para visitas 
domiciliárias, sempre que, a nosso pedido, tal necessidade se justifica. 

- a ANA, concretamente através da atribuição de material informático, 
nomeadamente seis computadores portáteis e dois de secretária. A Entrajuda fez o 
upgrade do sistema operativo para estes computadores. 
Esta entidade tem igualmente disponibilizado diversos cursos de formação, 
frequentados por colaboradores do SDL.  

- a Associação ALEM que, a título gratuito, organizou e orientou um dia de 
formação para a equipa do Pré-Escolar e CATLs 

- a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, que generosamente vem cedendo 
o Auditório para a Festa de Natal. 

 
- De referir ainda a acção dos voluntários individuais, que deram o seu tempo e 

os seus saberes, colaborando ao longo de todo o ano nas várias facetas deste trabalho. 
 

SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA 
  

- Mantivemos, para o Centro Chaborrilho e Centro Majari, o contrato com a 
Simacontrol, empresa de prevenção e tratamento de espaços de interior e exterior, no 
que se refere a ratos, formigas e baratas.  
Do mesmo modo mantivemos os Seguros obrigatórios, tanto para edifícios como 
equipamentos e Acidentes Pessoais (funcionários e utentes). 

- Renovámos os contratos com a Gueltrónica, empresa de segurança, para os 
Centros Chaborrilho, Panioli e Siruga; e com a Prossegur, para os Centros Majari, 
Mestipen e Olipandó. 

- Mantivemos o contrato com a “Poder Astuto”, empresa de sistemas de 
detecção de incêndio, sendo que, para o Panioli temos com a Gueltrónica um contrato 
integrado, que inclui os alarmes. 
 

- Os extintores de incêndio foram sistematicamente substituídos pela empresa 
NaveFogo, de acordo com as datas limite de duração dos mesmos.  

- Continuámos o contrato com a VivaMais, garantindo esta os procedimentos de 
Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho. 
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- No que se refere à Empresa que certifica o HCCP – EngeAlimentar – ocorreu 
um problema em Novembro de 2016, quando se verificou a sistemática falta de 
resposta. Constatando-se que, sem qualquer aviso, a empresa encerrara, iniciaram-se 
contactos com nova empresa que a substituísse. Escolheu-se a empresa GARANTIA 
que, a partir de 2017, assegurará esta certificação. 

- Foram-se fazendo as indispensáveis obras de beneficiação em todos os 
Centros, bem como manutenção dos equipamentos.  

- Procedeu-se, em todos os Centros, à verificação dos tubos condutores de gás e 
de instalação eléctrica. 
 
ACTIVIDADES DE VERÃO 
 
De 18 a 22 de Julho de 2016 foi possível organizar a Colónia de Férias aberta, durante 
uma semana, para toda a Instituição. Com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, foi assegurado o transporte diário dos Centros Chaborrilho, Mestipen, Olipandó, 
Majari e Siruga. Com o apoio da Câmara Municipal de Loures, igual experiência foi 
proporcionada aos utentes do Centro Verdine. As 260 crianças foram devidamente 
acompanhadas por monitores. (Programa em anexo). 
 
EVENTOS EM QUE PARTICIPÁMOS 
 
- Em 20/4, na “Sessão de Informação/Formação sobre Acções Inspectivas do ISS”, 

organizada pela CNIS. 
- Em 30/4, em co-organização com a Associação Alto Astral, no Festival de Capoeira 
“Astralzinho”. Nele participaram utentes dos CATLs do SDL. 
- Em 23/5, nas “Jornadas Internacionais NEET Lisboa 2016” que pretendiam debates, 

intercâmbio e dinâmica, com vista a desenvolvimento de acções educativas e 
formativas com jovens NEET. 

- Em 7/10, apresentação, pela Junta de Freguesia do Areeiro, do projecto de criação e 
funcionamento do “Centro de Desenvolvimento Comunitário”, a implementar nas 
Olaias. 

- Em 4/11 participação no “Encontro Interculturalidade… Que desafios?”, organizado 
pelo Hospital de D. Estefânia. 

 
EVENTOS ORGANIZADOS PELA INSTITUIÇÃO 
 
- A 2 de Junho foi apresentado, nas instalações da Academia Portuguesa da História, o 
site da Instituição, cujo endereço é: www.pastoraldosciganos.pt. 
A respectiva concepção e construção foi da responsabilidade do voluntário, Engº. Bruno 
Loureiro que, neste dia fez também a apresentação. 
- Agregando as Paróquias, entidades, associações locais e elementos da população 
constituíram-se comissões para a realização de duas grandes festas populares: 
- de 1 a 3 de Julho, festa de Nossa Senhora dos Remédios, na Quinta das Laranjeiras, a 
partir do Centro Olipandó. 
- a 1 e 2 de Outubro, Festa de Nossa Senhora da Fonte, na Quinta da Fonte, a partir do 
Centro Verdine. (ambas vão pormenorizadas no relatório das respectivas zonas de 
intervenção). 
- A 22 de Dezembro, no auditório da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, a Festa 
de Natal conjunta, preparada e levada a cabo pelo pessoal afecto à infância e juventude. 
Nela participaram, actuando, todos os utentes, após um largo período de ensaios. A 
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Festa constituiu um espectáculo harmonioso, portador de uma mensagem de Natal para 
familiares e convidados ali presentes. Para as deslocações dos utentes, contámos com a 
colaboração de: Câmara Municipal de Loures, Junta de Freguesia de Alfragide e Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa. (Programa/Convite anexo). 
 
FORMAÇÃO  
 
Ao longo do ano deu-se continuidade à formação profissional dos colaboradores, 
concretizando as seguintes acções: 
� Dia 27 de Abril  

Tema: Liderança – Entrajuda 
� Dias 4 e 6 de Maio  
� Tema: Gestão de Serviço de Alimentação - Entrajuda 
� Dias 12 de Maio  

Tema: Dados dos Utentes: Obrigações e riscos – Entreajuda 
� Dias 27 a 30 de Junho 
� Tema-: Microsoft Office Excel –Universidade Católica 
� Dia 13 de Julho  

Tema: Coaching e Feedback - Entrajuda 
� Dia 22 de Novembro 

Tema:  Relacionamento Interpessoal - Entrajuda 
� 24 de Novembro 

Tema: Asilo e Refugiados – ACM 
� Dia 30 de Novembro 
� Tema: Trabalho em Equipa - Entrajuda 
� Dia 7 de Setembro 
� Tema: Saber SER : A dimensão solidária da minha profissão – formação interna, 

assegurada pela Drª. Fernanda Manso. 
� Dia 9 de Setembro 
� Tema: A criança e o gosto de ler – formação interna, assegurada pela Drª. 

Conceição Rolo, da Associação ALEM. 

 
REUNIÕES DE TRABALHO NAS INSTALAÇÕES DO SDL 
 
 - A 6 de Abril, no Centro Mestipen, reunião com a Drª. Joana Morais, a seu 
pedido. Teve como objectivo pedir alguns esclarecimentos no âmbito da tese de 
Mestrado que está a elaborar sobre “ciganos”. 
 - A 30 de Junho, reunião no Centro Verdine com a Senhora Ministra da 
Administração Interna, Constança Urbano de Sousa. Entre outros, foi-lhe colocado um 
dos principais problemas sentidos pelos imigrantes, o qual resulta da espera, 
habitualmente de seis meses, para serem recebidos no SEF, sempre que de tal 
necessitam. 
 - Na sequência de uma proposta de reunião, a 12 de Setembro, reunimos com a 
representante da “Mais Cidadania”, entidade que se relaciona com voluntários europeus. 
Desse encontro resultou a integração de uma voluntária que, vinda de Malta, irá 
trabalhar durante um ano no Centro Verdine. 
 - A 26 de Setembro, recebemos no Centro Mestipen, a seu pedido, a Drª. 
Bárbara Ferreira que, a par da Drª. Ana Estevens, está empenhada no projecto 
“Migración entre ciudades en el Mediterraneo”, que analisa políticas locais de 
integração de imigrantes. Pretendeu colocar-nos questões sobre populações imigrantes e 
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sobre ciganos em Portugal, bem como sobre os problemas específicos vividos por cada 
um destes grupos. Por parte do SDL foram expostos os gravíssimos problemas causados 
pela demora, em geral de seis meses, para as pessoas serem recebidas no SEF. Do 
mesmo modo foi abordada a situação dos filhos dos imigrantes pobres que, embora 
nascidos em Portugal, chegam à idade adulta sem estar resolvida a sua situação legal. 
 - A 27 de Setembro, no Centro Mestipen, reunião com o Diácono Vasco Rebelo, 
que pretendia esclarecer-se sobre o trabalho desenvolvido pelo SDL, na perspectiva de 
vir a colaborar como voluntário. 
 - A 26 de Novembro, reunião no Centro Chaborrilho com o Dr. Nuno Carneiro 
de Almeida que, em representação do Banco Alimentar, visitou a Instituição para troca 
de impressões sobre o apoio recebido daquela entidade e ainda sobre a nossa visão da 
mesma. Inteirou-se também dos procedimentos inerentes à utilização e distribuição dos 
bens recebidos. 
 
OUTRAS REUNIÕES 
 
 - Como membros efectivos, participámos em diversas reuniões do Conselho 
Municipal para a Interculturalidade e a Cidadania (CMIC); 
 - A 17 de Fevereiro reunimos, a convite, com três psicólogas da Câmara 
Municipal de Loures, que nos apresentaram o projecto “Pais Altamente”, para 2016. 
Aceitámos o desafio e aquelas técnicas organizaram duas sessões formativas, temáticas 
e dinâmicas para Pais/Mães, no nosso Centro Verdine: “Regras e Limites”, a 27 de 
Maio e “Auto-Estima/Auto-Confiança”, a 22 de Junho. 
 - Reuniões com técnicas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e contactos 
com a DGESTE, a propósito de um conjunto de cinco crianças em idade de frequência 
escolar obrigatória, para as quais não foi possível conseguir vagas nas escolas da zona 
onde vivem, em Lisboa - Benfica. 
 - Como IPSS associada da CNIS, participámos nas Assembleias Gerais 
Ordinárias, para aprovação de Relatórios e Contas de 2015 e apreciação do Programa e 
Orçamento para 2017. 
 - A 14 de Abril, reunião com o vereador da C. M. de Loures, Nuno Miguel 
Botelho, a pedido deste, para propor que o SDL assumisse o projecto, “Pais Formados, 
Filhos Educados”, a implementar, durante seis meses, no Bairro da Quinta da Fonte, 
concretamente em ligação com o nosso Centro Verdine. O mesmo projecto, que 
efectivamente se desenvolveu, foi organizado no âmbito do Contrato Local de 
Segurança. O lançamento oficial, presidido pelo Presidente da Câmara de Loures, 
ocorreu no dia 24 de Maio, com a presença de todas as entidades envolvidas. 
 - De 8 a 10 de Abril, participámos na reunião anual do CCIT, realizada em 
Esztergom, Hungria. Na mesma se celebraram os 40 anos da criação do CCIT, que tem 
funcionado numa espiritualidade inspirada no Padre André Barthelemy, Yoska para os 
ciganos. Estiveram presentes 155 pessoas (36 padres, 4 diáconos, 14 religiosos/as, 101 
leigos/as), vindas de 19 países (88 de países de leste e 67 da Europa ocidental) 
 - A 1 de Junho, reunião com a Drª. Carla Dias, da Escola das Olaias, no sentido 
de serem aceites, no Centro Chaborrilho, três estagiários de um curso de formação 
profissional. 
 - A 7 de Junho, reunião com a Directora da Escola nº. 175, com o objectivo de 
verificar quais as crianças que registam menor assiduidade e pior aproveitamento. Na 
sequência, iniciámos um acompanhamento sistemático no 1º. Período de 2016-17, 
prevendo-se a sua continuidade em 2017. 
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- A 14 de Junho, participação na XXVI reunião plenária do Conselho Local de 
Acção Social de Lisboa.  

-Diversas reuniões separadas e em datas diferentes, com directores de Escolas, 
professores e encarregados de educação sobre os problemas escolares das crianças – 
falta de frequência, mau aproveitamento – nomeadamente na Escola das Galinheiras e 
no Agrupamento das Piscinas. De notar que um dos problemas abordados nesta última 
se prende com o facto de a escola 135 apenas ser frequentada por crianças ciganas. 

- Após uma primeira reunião com a Directora de Agrupamento de Escolas de S. 
João da Talha e com a respectiva técnica de serviço social, transmitindo a sua grande 
preocupação pela falta de aproveitamento das crianças ciganas, foi traçado um projecto 
de contacto com outros Agrupamentos, objectivando uma posterior apresentação ao 
Secretário de Estado da Educação. 
Elaborado um documento base, a Presidente do SDL reuniu, separadamente, com os 
directores dos seguintes Agrupamentos: S. João da Talha, da Apelação, Vertical EB,1,2,3 
de Almeida Garrett (Alfragide), das Mães de Água (Falagueira), das Olaias, do Restelo, do 
Alto do Lumiar, das Piscinas (Olivais). 
Apresentado e discutido o referido documento, foi integralmente aceite por cada um dos 
Directores, que manifestaram comungar das mesmas preocupações.  
Foi então solicitada a reunião com o Secretário de Estado da Educação. 
A 26 de Julho a Presidente do SDL, acompanhada da Técnica de Serviço Social do 
Agrupamento de S. João da Talha, foi recebida, não pelo SEE a quem tinha sido 
solicitada a audiência, mas pela Adjunta, Drª. Luisa Ucha. A mesma nem sequer 
admitiu a hipótese de ponderar com o SEE a implementação de algumas das acções que 
propúnhamos. Também não admitiu a hipótese de viabilizar um trabalho conjunto entre 
nós e cada Agrupamento, afirmando não ser necessário, uma vez que, afirmou, “cada 
Agrupamento dispõe dos meios para enfrentar os problemas que detecte”. 
Assim ficou um projecto sério inviabilizado… 

- A 17/11, reunião no Banco Alimentar a fim de trocar impressões e fornecer 
dados sobre as refeições cozinhadas que damos temporariamente e em situações de 
extrema carência, a famílias que não são beneficiárias do RSI. 
 
Como nos anos anteriores, a tudo isto acresce a resposta dada a diversas entidades e 
particulares, nomeadamente estudantes e técnicas de serviço social, que procuraram 
informar-se sobre o nosso tipo de trabalho, aprofundando também o conhecimento da 
cultura e população cigana. 
 
 
PROTOCOLOS E ACORDOS 
       

- Manutenção do PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO 
DE PESSOAS IMIGRANTES E REFUGIADAS, celebrado com o Município de Lisboa. 
Tem como objectivo fazer parceria no desenvolvimento de actividades no âmbito da 
integração dessas pessoas, no concelho de Lisboa 

- Manutenção do PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO com a DIRECÇÃO 
GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL, que prevê a recepção de elementos para prestarem 
trabalho a favor da comunidade, no âmbito das sanções penais. Mantivemos contacto e 
colaboração com diversas equipas penais de Lisboa, tendo recebido um número 
significativo de indivíduos. 

- Assinatura de novos PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM PROJECTOS 
BIP-ZIP, assinados com a Associação Jorge Pina, para o projecto “sai da Caixa, 
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Bensaúde” e com o Centro Social e Paroquial das Galinheiras para o projecto “Faz-te 
em Santa Clara”.  

- Assinatura de novos PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM PROJECTOS 
DO PROGRAMA ESCOLHAS E6G, assinados com: Agrupamento de Escolas da 
Apelação, projecto “Apelarte” e a Associação de Apoio à Criança e ao Jovem (Raízes), 
projecto “Passaporte pá Música”. 

- Manutenção do Acordo de Cooperação com a Fundação Aga Khan, no âmbito 
do PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO assinado entre o PATRIARCADO DE LISBOA 
e a mesma FUNDAÇÃO, de onde decorreram as actividades formativas que 
desenvolvemos conjuntamente. 

- Manutenção do PROTOCOLO, de há muito em vigor, com o ACM, que 
garante a colocação de dois mediadores naquele Alto Comissariado. 

- Manutenção do Acordo de cooperação entre a Entrajuda e o SDL, pelo qual 
aquela Instituição garante a entrega bianual de roupas, bem como de produtos de 
higiene e limpeza. 

-Manutenção do Acordo de cooperação com a Associação Além (Associação 
Literatura, Literacia e Mediação), para o Projecto “Laço Social”. 

 
ANEXOS: desenvolvimento das actividades por Centro e por Bairro  
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ADENDA 

 
 
Embora as actividades da Instituição, enquanto IPSS, não se possam transformar em 
ensinamentos catequéticos, o SDL não perde de vista o seu carácter confessional, aceite 
pelos Encarregados de Educação no acto da inscrição. Nesse sentido, sempre se procura 
que, nos tempos litúrgicos fortes, as actividades contenham o essencial da mensagem 
evangélica, tanto para os utentes como para as respectivas famílias. 
A 1 de Maio estivemos presentes na Festa de S. José, padroeiro do Bairro do Zambujal, 
com missa campal de manhã e convívio de tarde.  
Num dos espaços do Centro Olipandó é celebrada semanalmente Eucaristia dominical, 
da responsabilidade da Paróquia. 
Uma equipa da mesma Paróquia de Santa Maria dos Olivais veio também durante todo 
os meses de Maio e Outubro a este Centro rezar o terço com a população. O espaço é 
diariamente preparado para o efeito pelos nossos utentes mais velhos. 
Mantiveram-se, ao longo do ano, as reuniões com equipas de moradores e os 
respectivos Párocos, nas Paróquias de Santa Maria dos Olivais e Apelação. Na 
sequência, realizaram-se vários eventos, de que destacamos a procissão em honra de 
Nossa Senhora de Fátima, realizada a 31 de Maio. A mesma partiu do espaço junto ao 
nicho onde está a imagem de Nossa Senhora, na Quinta das Laranjeiras, seguindo para a 
Igreja Paroquial de Santa Maria dos Olivais. Dali, após paragem e oração, percorreu 
ruas de diversos bairros, num itinerário previamente acordado em reunião com o 
Pároco, Padre Bruno Machado. 
Fizeram-se também diversos encontros para preparação de festas locais, nomeadamente 
a festa de Nossa Senhora dos Remédios, no Bairro da Quinta das Laranjeiras, realizada 
de 1 a 3 de Julho. Colaborámos também na organização da festa em honra de S. 
Salvador do Mundo, que teve lugar a 10 de Abril, no Bairro da Quinta da Fonte, 
Apelação. E neste mesmo Bairro organizámos ainda, com a Paróquia e diversos 
parceiros locais, a Festa de Nossa Senhora da Fonte, que teve lugar em 1 e 2 de 
Outubro. Progressivamente, vão-se despertando muitos dos moradores para a “fé” que 
deixaram nos seus lugares de origem, quando partiram para a cidade. Ponto alto desta 
adesão é a Missa Campal, celebrada nos referidos dias de festa anual e a procissão, em 
que participam várias centenas de moradores. 
Na Quinta da Fonte contamos com a importante colaboração das Irmãzinhas de Jesus, 
para cujo trabalho pastoral disponibilizamos os nossos espaços. Sob a sua 
responsabilidade continuaram a realizaram-se, no nosso Centro Verdine, as reuniões de 
preparação do Sínodo Diocesano, bem como, à sexta-feira, reuniões da Acção Católica 
para crianças. Idênticas reuniões realizaram com os jovens, ao sábado. 
Em colaboração permanente com estas Paróquias, um dos membros deste SDL, Aida 
Marrana, continua a integrar os respectivos Conselhos Pastorais, participando 
regularmente em reuniões. 
Em 2016 foi ainda feita uma tentativa de contacto com os Institutos Religiosos, 
lançando desafio a quem quisesse colaborar neste trabalho. Para tanto foi enviada uma 
carta, através dos canais da CIRP. Infelizmente, apenas houve uma resposta: a dos 
Combonianos, com quem estamos actualmente a colaborar. Apesar da relação de 
proximidade que procuramos manter com as Paróquias em que se inserem os nossos 
Centros, a verdade é que não há respostas efectivas e de serviço, no sentido de presença, 
por parte dos respectivos Párocos e Comunidade Cristã, nestes bairros de periferia.  
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Colónia de Férias Aberta – 2016 
 
Data: de 18 a 22 de Julho 
Praia da Fonte da Telha - Costa de Caparica 
 
 Local – Manhãs - Praia de Fonte da Telha  
             Tardes - Parques vários, Museu dos Coches e  Estádio Nacional 
 
Objetivos 

• Proporcionar dias de aventura, cheios de emoções e bem estar, com contacto 
com a natureza, atividades culturais, recreativas e desportivas, numa dinâmica 
de descoberta e realizações, planeadas de forma a ajudar a libertar energias, de 
um modo saudável e divertido. 

• Fomentar o espírito de grupo, estabelecendo o diálogo intercultural, 
potenciando uma postura flexível e tolerante no relacionamento com o outro 

• Obter um convívio agradável entre os utentes dos nossos centros.  
 
PROGRAMAÇÃO  
 
Segunda-feira, dia 18 de Julho 
Manhã - Estabelecimento de regras no grupo. 
               Reconhecimento do espaço, e recolha de elementos da Natureza 
               para trabalhos  a serem  feitos em Setembro, nos Centros. 
Tarde -  Parque da Serafina  
               Gincana (Preparada anteriormente por cada Centro) 
Terça-feira, dia 19 de Julho 
Manhã - Concurso de construções na areia subordinado ao tema “Animais em risco de 
extinção’’. 
Tarde – Belém 

Visita ao Museu dos Coches – Centros Chaborrilho e Mestipen, Panioli, Majari 
Catl e Pré.  
             Os restantes fazem jogos tradicionais com cordas, sacos, arcos, etc, no 
Jardim de Belém.  

Quarta-feira, dia 20 de Julho 
Manhã – CATL`s-Jogos de futebol na praia-Campeonato inter centros . 
    Pré-escolar – Jogos do lenço, salto ao eixo, peixinho, etc 
Tarde – Estádio Nacional 
              Desfile de atletas cantando o hino dos “jogos desportivos” 
Provas de: 

• 50 m corrida 
• 100 m corrida 
• Estafetas 100 m 

Nota: Cada modalidade é apresentada em 2 escalões: dos 6 anos aos 9 
anos 

       e dos 10 aos 12 anos, feminino ou masculino. 
• 200 m corrida 
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Os/As adolescentes de 13 anos e mais fazem uma prova de corrida de 200m feminino e 
masculino. 
Faz-se a atribuição de medalhas para o 1º, 2º e 3º lugar dos vários escalões, feminino e 
masculino da respectiva modalidade. 
Os alunos do Pré-Escolar apresentam canções de roda escolhidas e orientadas pelas 
Educadores, no parque anexo ao Estádio Nacional. 
 Quinta-feira, dia 21 de Julho 
Manhã - Apresentação dos hinos da Colónia, por centro. 
Tarde - Belém  

Visita ao Museu dos Coches - Os Centros Olipandó, Verdine e Bairro Alfredo 
Bensaúde. 

            Os restantes fazem jogos tradicionais, com cordas, sacos, arcos, etc.  
Sexta-feira, dia 22 de Julho 
Manhã - 1º Limpeza da areia da praia. 
    2º Jogo das Letras 
Tarde - Festa Final no Parque dos Moinhos, com apresentações de danças e cantares 
por todos os Centros. 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

UTENTES E RESPECTIVOS MONITORES 
 
Centro Majari  – CATL - 46 Crianças / Glória, Sónia, Joana, Cláudia, Alda, Sandra, 
Vasco, Filipe.  

Pré – 9 crianças / Guida, Manuela 
Centro Olipandó – 48 Crianças / Guida, Fátima, Luísa. Helena, Carlos  
Centros Chaborrilho e Mestipen – Pré – 22  Crianças/  Joana, Isabel, Maria, Adriana 

CATL  – 10 Crianças / Marisa 
Centro Verdine -48 crianças / Guida, Paula, Isildo, Dora, Paulo 
Centro Panioli – 19 crianças /  Catarina, Elsa, Jeanete  
Centro Siruga – 29 crianças / Rosa, Patrícia, Luis Miguel  
Bairro Alfredo Bensaúde – 28 Crianças / Mafalda, Paula, Manuela, Mª Lúcia. 
 
HORÁRIOS 
 
Saída dos Centros – 9h 
Banho Pré - 11.10h e CATL 11.30h 
Saída da praia – 12.30 h  
Saída dos parques - 16.45h 
Chegada aos centros 17,15h 
 
 
 
EMENTAS 
Segunda –feira dia 18 Julho 
1 sandes de fiambre 
1 sandes com omelete e salsichas  
1 iogurte 
1 peça de fruta 
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Lanche 
1 sandes de Chourição  
1 peça de fruta   
Terça –feira dia 19 Julho 
1 sandes de fiambre 
1 sandes de bifana  
1 iogurte 
1 peça de fruta 
Lanche 
1 sandes de Chourição 
1 peça de fruta   
Quarta  –feira dia 20 Julho 
1 sandes de fiambre 
1 sandes com filete de peixe 
1 iogurte 
1 peça de fruta 
Lanche 
1 sandes de Chourição 
1 peça de fruta   
Quinta  –feira dia 21 Julho 
1 sandes de fiambre 
1 sandes com hambúrguer  
1 iogurte 
1 peça de fruta 
Lanche 
1 sandes de Chourição 
1 peça de fruta   
Sexta  –feira dia 22 de Julho 
1 sandes de fiambre 
1 sandes com bifana 
1 iogurte 
1 peça de fruta 
Lanche 
1 sandes de Chourição  
1 peça de fruta   
* cada almoço  conta sempre com alface, para  todas as  sandes 
 
Dos centros cada  Monitor/Educadora leva 
- Farmácia 
- Impressos Seguro / crianças e pessoal 
- Declaração de idoneidade dos acompanhantes adultos 
- Protetor solar 
-  Água  
- Sacos de enjoo; papel higiénico  
- Colete  refletor  e placa de STOP 
- Geleira para o fiambre / Chouriçao 
- Pulseiras identificativas para todas as crianças. 
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ACTIVIDADES GERAIS 

CONVITES  
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Bairros Portugal Novo e Olaias 
 

1 – Actividades do Centro Chaborrilho – Pré-Escolar 

 Das Actividades Educativas realizadas ao longo deste ano e decorrentes de 
programação, destacamos alguns dias em que se realizaram actividades extraordinárias 
dentro do Centro ou no exterior. Descrevemos de seguida essas actividades, bem como 
o objectivo que lhes está subjacente.   

6 de Janeiro: Dia de reis 
Objectivos da acção: Transmitir alguns aspectos culturais e tradições desta época 
festiva. Dar a conhecer a nossa escola e as actividades que nela se realizam a outras 
identidades, fortalecer o convívio com a comunidade. 
Descrição da Acção: Neste dia à tarde, as duas salas da Pré em conjunto com o ATL, 
deslocaram-se em passeio até ao Centro de Dia da Picheleira, onde cantaram as janeiras, 
apresentaram uma peça de teatro e cantaram canções que se apresentaram também na 
festa de Natal. 
Fomos recebidos pelos idosos, que no final nos ofereceram um lanche. 
5 de Fevereiro: Carnaval 
Objectivo da acção: Estimular a criatividade, a imaginação e o sentido estético, viver a 
tradição, promover a colaboração entre Jardim de Infância/família/comunidade.  
Descrição da Acção: Neste dia de manhã o pré-escolar fez um desfile até ao Parque da 
Alameda, onde foram feitas algumas danças de roda e cantaram canções alusivas ao 
carnaval. 
As crianças vieram mascaradas de casa com fantasias a seu gosto. À tarde, realizou-se 
no Jardim-de-Infância um “baile de máscaras”. As máscaras foram elaboradas pelas 
crianças nas salas de aula. 
As crianças aderiram com entusiasmo, alegria e boa disposição às actividades 
realizadas. 
19 de Fevereiro: Visita à Telepizza da Av.Almirante Reis 
Objectivos da acção: Dar a conhecer a forma como são confeccionadas as pizzas e os 
melhores ingredientes para as mesmas. Perceber em que grupo da roda dos alimentos se 
encaixam os ingredientes das pizzas. 
Descrição da Acção: De metro, com a comparticipação dos encarregados de educação, 
as crianças do pré-escolar da sala dos 4/5 anos deslocaram-se até à Telepizza da 
Av.Almirante Reis. Foram feitas várias pizzas, tendo as crianças ajudado na confecção 
das mesmas. Enquanto esperavam para as comer, brincaram no parque de bolas 
existente dentro da telepizza. No final todos comeram pizza e beberam um agradável 
refrigerante. Depois do almoço ficaram a brincar no parque do Jardim Constantino.  
A felicidade estava estampada no rosto das crianças após a brincadeira e o almoço. 
23 de Fevereiro: Ida ao Teatro Politeama - Ver o musical “Tarzan” 
Objectivos da acção: Dar a conhecer a arte do teatro e o espectáculo de um musical. 
Apelar à imaginação e criatividade das crianças. 
Descrição da Acção: Com a contribuição dos encarregados de educação, as crianças do 
pré-escolar da sala dos 4/5 anos foram de metro ao Teatro Politeama ver o musical 
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“Tarzan”. A actividade realizou-se no período da manhã e quando terminou ainda houve 
tempo para um pequeno lanche.  
As crianças estavam visivelmente felizes e satisfeitas. 
29 de Fevereiro: Deslocação à Exposição Meo Fan Event  

Objectivos da acção: Dar a conhecer as diferentes construções que são possíveis fazer 
com lego. Apelar à imaginação e à criatividade. 
Descrição da Acção: De metro, com a comparticipação dos encarregados de educação, 
as crianças do Pré-escolar da sala dos 4/5 anos, foram visitar a exposição do Lego no 
Campo Pequeno. A visita foi oferecida pela Fundação PT, através da Dra. Helena 
Marques. A visita realizou-se no período da manhã, foram feitos jogos, construções de 
legos, pinturas de desenhos. No fim da visita, cada criança trouxe uma prendinha e um 
livro de banda desenhada. 
Todos se divertiram muito e estavam muito felizes. 
 5 de Maio: Dia da Espiga - 5ªfeira da Ascensão  
Objectivos da acção: Explicar o significado de cada elemento que constitui o “ramo de 
espiga” que, tradicionalmente, se faz neste dia. Promover o contacto com a natureza. 
Descrição da Acção: Da parte da manhã ambos os grupos da Pré deslocaram-se ao 
campo circundante ao Centro para colherem as flores que compõem o ramo de espiga. 
De regresso, cada criança fez o seu próprio ramo para oferecer aos pais/ encarregados 
de educação, para assinalar este dia. 
1 de Junho: Dia Mundial da Criança  
Objectivo da acção: Comemorar o dia e proporcionar às crianças um dia feliz e 
diferente. 
Descrição da Acção: Este dia foi dedicado aos jogos tradicionais e outros.  
Assim, a manhã foi passada num campo de jogos onde as crianças realizaram vários 
jogos, como:” O jogo da macaca”, “Mamã dá licença”, “1-2-3 macaquinho do chinês”, 
“Que linda falua”. Fizeram ainda canções de roda e corridas. Todas as crianças 
adoraram e participaram entusiasmadas. 
16 de Junho: Visita à escola de trânsito do parque da Bela Vista  
Objectivos da acção: Promover um comportamento cívico, social e preventivo na 
circulação rodoviária. Aquisição das principais noções das regras e sinais de trânsito. 
Apelar à imaginação e criatividade da criança, através do jogo do faz de conta.  
Descrição da Acção: As crianças do pré-escolar da sala dos 4/5 anos, no período da 
manhã, deslocaram-se a pé até à escola de trânsito do parque da Bela Vista. Foram 
realizadas várias actividades de forma a dar a conhecer as diferentes regras de trânsito e 
sinais. As crianças andaram de triciclo e fizeram de peões, de forma a respeitar as 
regras. Ao almoço realizámos um piquenique no parque da Bela Vista, que foi fornecido 
pela nossa instituição. No período da tarde a brincadeira foi constante, tendo sido 
realizados jogos de roda e de bola. As crianças estavam muito bem-dispostas e gostaram 
muito da actividade. 
8 de Julho: Festa Final de Ano  
Objectivo da acção: Comemorar o final de mais um ano lectivo e proporcionar a pais e 
encarregados de educação um momento de partilha e convívio com os seus filhos, 
educadoras e restante pessoal.  
Descrição da Acção: Foi uma festa conjunta do Pré-escolar do Chaborrilho com o 
CATL Mestipen, em que se apresentou música e dança e onde todos se divertiram. No 
final houve um lanche convívio oferecido a todos os presentes, E.E. e outros familiares. 
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De 18 a 22 de Julho: Colónia de férias 
Objectivo da acção: Proporcionar momentos de convívio entre os Centros e a 
possibilidade das crianças desfrutarem de praia, da natureza e de ficarem a conhecer 
alguns dos monumentos da cidade. 
Descrição da Acção: No período da manhã fez-se praia e no período da tarde 
desenvolveram-se actividades diversas. Na praia da Fonte da Telha fizeram-se 
construções de areia, jogos de procura de letras, actividades de preservação do meio 
ambiente através da recolha de lixos, um campeonato de futebol e por fim, cada Centro 
apresentou o seu hino. Após cada actividade diária, todos tinham a possibilidade de 
tomar banho de mar e de lanchar, antes de sair da praia. 
À tarde visitaram-se vários Parques da cidade, onde decorreram os almoços e se 
realizaram diversas actividades programadas para cada dia. Houve também a 
possibilidade de visitar o Museu dos Coches. 
Nestes dias as deslocações foram asseguradas por autocarros cedidos gratuitamente pela 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a quem agradecemos este enorme presente. 
26 de Outubro: Visita dos “Fantaços” 
Objectivo da acção: Proporcionar momentos de magia, estimular a imaginação e dar a 
conhecer outras formas de expressões artísticas. 
Descrição da Acção: Durante o período da manhã, o grupo “Os Fantaços”,formado por 
voluntários, apresentam um espectáculo, onde estiveram presentes a magia, o teatro de 
fantoches, palhaços e música. As crianças gostam muito de assistir a estes espectáculos 
porque há uma interacção entre os artistas e elas.  
21 de Novembro: Dia do Pijama  
Objectivo da acção: Proporcionar um dia diferente, em que se procura sensibilizar as 
crianças para os valores da partilha, interajuda, solidariedade, amizade e respeito. 
Descrição da Acção: Comemorou-se o dia do pijama e para isso todos foram 
incentivados a vir de pijama e sensibilizados para os ideais associados ao dia. 
20 de Dezembro: Visita da Fundação PT 
Objectivo da acção: Fomentar o espirito natalício através da partilha. 
Descrição da Acção: Neste dia, um grupo de jovens (filhos de colaboradores da PT) 
juntamente com a Dr.ª Helena Marques, dinamizadora da visita, vieram ao Centro 
oferecer brinquedos. 
As crianças como agradecimento, apresentaram uma dramatização “O Cuquedo” e 
cantaram canções de Natal. 
22 de Dezembro: Festa de Natal 
Objectivo da acção: Dinamizar um pequeno mas Grande Espectáculo, de modo a 
promover momentos de partilha e convívio entre centros, famílias e amigos. Dar a 
conhecer diferentes tradições e costumes, dentro de espirito Natalício. 
Descrição da Acção: A festa de Natal realizou-se no auditório da Escola Superior de 
Enfermagem Artur Ravara, a quem agradecemos. 
A festa decorreu no período da tarde. Todos os centros, tanto os CATL´s, como os 
grupos de Pré, participaram com peças de teatro ou musicais e também danças ciganas. 
No final foi distribuído a todos um lanche especial. 

No Centro existe um grupo de crianças que são acompanhadas semanalmente em 
Terapia da Fala. A terapeuta chegou até nós através da empresa MindSpeech e de uma 
técnica de intervenção precoce da equipa da Eli-Lisboa Oriental. Os casos foram 
assinalados pelas educadoras, sendo que uma das crianças já era acompanhada ao 
ingressar no Centro. Usufruem da terapia da fala três crianças e da intervenção 
psicomotora duas crianças.  
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UTENTES DO PRÉ-ESCOLAR -CENTRO CHABORRILHO 

 
 

 
 

Nºde Utentes Pré - Caracterização por Idade e sexo 
Idades Feminino Masculino Total 

3 2 3 5 
4 10 9 19 
5 4 4 8 
6 7 7 14 

Total 23 23 46 
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Bairros Portugal Novo e Olaias 
 

1 – Actividades do Centro Mestipen – CATL 
 Decorrido mais ano em que muitos foram os assuntos e temas abordados, destacamos 
aqui, de entre as muitas actividades educativas realizadas, decorrentes de programação, 
alguns dias em que se realizaram actividades extraordinárias dentro do Centro ou no 
exterior. 
6 de Janeiro: Dia de Reis  
Objectivos da Acção: Para além de festejar a data com os utentes, também transmitir a 
cultura tradicional da época. Dar a conhecer às outras instituições um pouco do trabalho 
que desenvolvemos no nosso Centro.  
Descrição da Acção: – Neste dia, o CATL deslocou-se a pé até ao Centro de Dia da 
Paróquia da Picheleira para apresentar aos idosos a nossa peça de Natal “A venda de 
Natal” e cantar canções alusivas às janeiras. 
A actuação decorreu na sala de convívio. No final ofereceram-nos um lanche.  
5 de Fevereiro: Carnaval 
Objectivos da Acção: Promover o gosto pela criatividade, imaginação e fantasia. 
Apelar para a protecção dos animais em via de extinção. 
Descrição da Acção: Neste dia, depois do regresso dos utentes, das escolas, o CATL 
organizou um desfile com máscaras de animais em vias de extinção, elaboradas pelas 
crianças. O desfile efectuou-se pelas ruas do bairro.  
7 de Abril: Deslocação à Junta de Freguesia do Areeiro 
Objectivo da Acção: Dar a conhecer as situações problemáticas do nosso Bairro. 
Descrição da Acção: Durante a tarde os utentes do CATL deslocaram-se a pé, à Junta 
de Freguesia do Areeiro. Fomos recebidos pela Dra. Patrícia Leitão, a quem se deu a 
conhecer os problemas existentes no bairro e os que eles gostariam de ver resolvidos. 
No final cantou-se uma canção sobre a poluição, da banda “Zethoven”, ensaiada no 
Centro. 
Para além de termos sido muito bem recebidos e elogiados, ainda nos tiraram 
fotografias. 
16 de Junho: Reunião de Pais 
Objectivo da Acção: Abrir as portas do Centro aos Encarregados de Educação, para 
lhes dar conhecimento dos trabalhos elaborados durante o ano lectivo. 
Descrição da Acção: Neste dia fez-se uma exposição guiada com os trabalhos 
elaborados ao longo do ano. Os pais e/ou encarregados de educação foram 
sensibilizados para a importância da escola e para tudo aquilo que os seus educandos 
conseguem fazer, quando motivados. 
No final os pais foram presenteados com uma dança e cânticos ciganos. Para encerrar o 
dia foi oferecido aos presentes um lanche convívio. 
8 de Julho: Festa de Final de Ano Lectivo 
Objectivos da Acção: Partilhar com os pais, familiares e amigos momentos de convívio 
e de alegria. Dar a conhecer o trabalho realizado com os utentes durante o ano lectivo. 
Descrição da Acção: O Mestipen deslocou-se ao Centro Pré-Escolar Chaborrilho, para 
em conjunto realizarem a festa de final de ano lectivo. Foram apresentados aos 
presentes vários momento de arte. Nessa tarde houve: dança, teatro e canções. Houve 
ainda a actuação dos grupos de meninos da capoeira e da percussão.  
A festa encerrou com um grandioso lanche convívio. 
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18 a 22 de Julho: Colónia de Férias 
Objectivo da Acção: Promover o convívio entre os vários centros e valências. Nesta 
semana os dias tiveram actividades lúdicas e didácticas, a maior parte ao ar livre. 
Descrição da Acção: Durante estes dias as manhãs foram passadas na praia, com jogos, 
construções na areia e banhos.  
O almoço foi servido em parques diferentes, e nas tardes visitaram-se jardins da cidade, 
alguns monumentos e o Museu dos Coches. 
As deslocações foram asseguradas por autocarros gentilmente oferecidos pela Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa 
11 de Novembro: São Martinho 
Objectivo da Acção: Festejar uma tradição e proporcionar o convívio com familiares e 
amigos, dando a conhecer o acto que lhe deu origem_ o gesto corajoso de São Martinho 
em oferecer metade do seu agasalho, ou seja da própria capa, a quem tinha frio. 
Descrição da Acção: Durante a tarde convidamos os pais para o nosso magusto e para 
ouvir a lenda de S. Martinho. 
Assaram-se castanhas e todos desfrutaram do momento 
17 de Novembro: Reunião de Pais 
Objectivo da Acção: Dar a conhecer aos pais o trabalho desenvolvido na sala e 
sensibilizar para importância da escola. 
Descrição da Acção: Apresentação do trabalho desenvolvido na sala e dos objectivos 
propostos. 
Apresentação aos utentes da obra, devidamente ensaiada, “o Cavaleiro da Dinamarca”, 
sob a forma de Peça de Teatro. 
22 de Dezembro: Festa de Natal da Instituição 
Objectivo da Acção: Festejar o nascimento de Jesus, em união com familiares e 
amigos. 
Descrição da Acção: A festa de Natal decorreu no anfiteatro da Escola Superior de 
Enfermagem Artur Ravara. Todos os centros actuaram, com peças de Natal, com dança 
cigana ou canções. No intervalo lancharam 
No final foi oferecido a todas as crianças um lindo saco de natal com lanche e 
guloseimas para levarem. 
O SDL proporcionou-nos a deslocação em autocarros muito confortáveis, amavelmente 
cedidos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 
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UTENTES DO CATL - CENTRO MESTIPEN 

Nºde Utentes CATL - Caracterização por Idade e sexo 

Idades  Feminino  Masculino Total 

6 0 0 0 
7 0 2 2 
8 2 2 4 
9 2 2 4 
10 2 3 5 
11 2 1 3 
12 2 2 4 
13 2 2 4 
14 0 1 1 

15 aos 17  6 3 9 

Total 18 18 36 
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2 – Actividades Comunitárias em Parceria 

Decorrente do Protocolo de Cooperação assinado com a Direcção Geral de Reinserção 
Social - Trabalho a Favor da Comunidade, relacionámo-nos com várias Equipas 
Penais de Lisboa, tendo recebido alguns homens que realizaram trabalho a favor da 
comunidade. 
Em 2015 mantiveram-se os rastreios de saúde no âmbito de um protocolo assinado 
com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Projecto Saúde Mais Próxima. A 
unidade móvel, com pessoal médico e de enfermagem, deslocou-se ao Centro e realizou 
individualmente exames. Para tal, informaram-se os pais/encarregados de educação 
sobre o programa, pediu-se o seu consentimento e preencheram-se questionários 
individuais. 
 

3 – Serviço de Atendimento Afecto ao Centro Comunitário 

Na vertente de Atendimento Social continuou a desenvolver-se o trabalho com as 
famílias, dando resposta às solicitações que nos chegam, em áreas como: 

- Informação e orientação dos utentes; 
- Realização de visitas domiciliárias; 
- Encaminhamento e apoio a pessoas para a sua organização individual e familiar 
(pensões, abonos, subsídios, etc.); 
- Acompanhamento escolar de familiares menores 
- Orientação e Informação na resolução de problemas habitacionais, de saúde e 
judiciais; 
- Orientação e Informação na procura de emprego; 
- Leitura, interpretação, preenchimento e impressão de documentos; 
- Marcação de atendimentos;  
- Ajuda através de apoios não pecuniários (géneros alimentares, vestuário, calçado, 
electrodomésticas, mobílias, etc.); 
- Ajuda através de apoios pecuniários pontuais, destinados à manutenção dos 
agregados (pagamento de luz, água, medicamentos, óculos, etc.); 
- Elaboração de Informações Sociais; 
- Acompanhamento Sócio-Familiar; 
- Inscrição para frequência de cursos. 
- Reuniões e sessões de informação/sensibilização;  
- Banco Alimentar e Fundo Europeu de Auxilio a Carenciados – FEAC  
- Colaboração com as parcerias locais; 

Numa óptica de acompanhamento integrado dos agregados familiares, continuou-se 
com o apoio alimentar mensal às famílias mais carenciadas e com a frequente avaliação 
de cada situação, de forma a chegar aos mais necessitados, seja de forma pontual ou 
mais constante. 
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Bairros Portugal Novo e Olaias 

Serviço de Atendimento - Centro Comunitário 

 

 

Nº de utentes – Caracterização por Origem Étnica 

 

 

 

Nº de Utentes – Caracterização por Idade e Sexo 

 
Idades   

 
Feminino 

 
Masculino 

 
Total 

 0 -  9 0 0 0 
10 - 19 0 0 0 
20 - 29 23 12 35 
30 - 39 32 16 48 
40 - 49 17 7 24 
50 - 59 21 9 30 
60 - 69 11 5 16 
70 - 79 7 2 9 
+  -  80 5 1 6 
Total 116 52 168 
 

 

 

 
Origem Étnica 

 
Feminino 

 
Masculino 

 
Total 

Português Caucasiano 39 19 58 
Português Cigano 47 16 63 

Port. Origem Africana 7 3 10 
Port. Origem Indiana 0 0 0 

Angolanos 2 0 2 
Brasileiros 1 1 2 
Búlgaros 0 0 0 

Caboverdeanos 6 3 9 
Guineense 1 1 2 
Indianos 6 5 11 
Romenos 1 1 2 

Santomenses 3 0 3 
Chineses 1 1 2 

Ucranianos 2 2 4 
Total 116 52 168 
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Atendimentos/Visitas Domiciliárias 

Atendimento/Apoio técnico Total Resolvido 
nós 

Articulação Entidades com quem se articula Código
s 

RSI 83 42 41 Santa Casa e Segurança Social 1 
Abono de Família 55 30 25 Santa Casa e Segurança Social 2 
Pensão social 2 2 0 Santa Casa e Segurança Social 3 
Comp. Solidário Idosos  0 0 0 Santa Casa e Segurança Social 4 
A.domicil./internamento lar 0 0 0 Seg. Social, Centro Saúde, P S P 5 
Marcação consultas médicas 12 0 12 Centro Saúde, Hostipais e Consultórios  6 
Acompanhamento escolar 43 0 43 Escolas de 1º e 2º ciclos/Pais 7 
Acompanhamento Médico 20 0 20 C. Saúde, Consultórios, SCM; Hospitais 8 
Problemas Habitação 24 0 24 Gebalis, CML, Santa Casa da Misericórdia 9 
Necessidade Bens Essenciais 31 23 8 S C M, J. Freguesia, Entrajuda, particulares 10 
Violência Doméstica 0 0 0 APAV, PSP 11 
Crianças em risco 0 0 0 Tribunais, CPCJ - Norte, S C M 12 
Apoio Alimentar BA (58Fx11M)*  638 0 638 Banco Alimentar 13 
Preenchimento de Doc`s 81 61 20 Segurança Social, Escolas, Tribunais 14 
Leitura /interpret.Doc`s 79 79 0 SS, SCM, Gebalis. Trib., Finanças, PSP, CML  15 
Emprego /Formação 25 5 20 IEFP, SCM, C. Emprego, Centros Formação 16 
Consulta Seg. Social Directa  134 134 0 Segurança Social 17 
Acompanhamento Judicial 55 0 55 Advogados, tribunais, polícia, DGRI 18 
Legalização 9 1 8 SEF 19 
Apoio Financeiro 12 12 0  20 
Contactos telef. 87 87 0 Vários destinatários 21 
Total 
 

1390 476 914   

     
Idades Feminino Masculino Total Indicação dos motivos de atendimento 
0-06 0 0 0  
10-19 0 0 0  
20-29 102 9 111 1; 2; 7; 9; 13; 15; 16; 17; 18; 21 
30-39 450 26 476 1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21 
40-49 171 11 182 1; 7; 8; 9; 10; 13; 15; 16; 21 
50-59 277 11 288 1; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 16; 21 
60-69 188 0 188 13; 15 
70-79 44 13 57 13; 15 
80 e + 88 0 88 13; 14 
Total 1320 70 1390  
 
Visitas Domiciliárias – Centro Mestipen - 2016 

 
Nº de cod  Motivo   Nºde                                       Fundamentaram  Atendimentos 

Visitas   Visitas Cod Motivo 
12 1 Dificuldade de mobilidade/ de contacto com utente  17 1 Encaminha/to/Registo Caso 
9 2 Dificuldades de análise e resolução de situações 13 2 Encaminha/to/Registo Caso 
8 3 Dificuldade mobilidade utente 2 3 Encaminha/to/Registo Caso 
0 4 Dificuldade de mobilidade do utente 0 4 Encaminha/to/Registo Caso 
1 5 Verificação de condições  0 5 Encaminha/to/Registo Caso 
1 6 Comunicar data consulta 8 6 Encaminha/to/Registo Caso 
75 7 Falar utente e família 16 7 Encaminha/to/Registo Caso 
6 8 Acompanhar utente, levar receita 5 8 Encaminha/to/Registo Caso 
4 9 Observação de caso 4 9 Encaminha/to/Registo Caso 
5 10 Oferta excepcional de medicamentos 2 10 Encaminha/to/Registo Caso 
14 10 Oferta de outros bens 0 11 Encaminha/to/Registo Caso 
1 11 Verificação de situação 0 12 Encaminha/to/Registo Caso 
1 11 Acompanhamento de caso 7 13 Encaminha/to/Registo Caso 
1 12 Acompanhamento de caso 5 14 Encaminha/to/Registo Caso 
36 13 Dificuldade de mobilidade/comunicar informação 10 15 Encaminha/to/Registo Caso 
11 14 Acompanhamento de caso 0 16 Encaminha/to/Registo Caso 
8 15 Transmitir informação 21 17 Encaminha/to/Registo Caso 
2 16 Transmitir informação 8 18 Encaminha/to/Registo Caso 
2 17 Comunicar informação 0 19 Encaminha/to/Registo Caso 
   0 20 Encaminha/to/Registo Caso 
   12 21 Encaminha/to/Registo Caso 

197   130   
 

Legenda: O número de visitas não corresponde ao número de deslocações ao Bairro, que foi maior, mas sim ao número de casos 
abordados. 
*Para além deste apoio, fornecemos refeições confeccionadas diariamente, a duas famílias, perfazendo um total de 5 pessoas.  
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4 – Entidades Parceiras 

• Câmara Municipal de Lisboa  
• Casa da Cultura da Junta de Freguesia do Areeiro 
• Centro de Emprego de Picoas 
• Centro de Saúde da Alameda 
• Escolas do Agrupamento Vertical das Olaias 
• Gebalis 
• Junta de Freguesia do Areeiro 
• Mediar – Associação Nacional de Mediação Sócio-Cultural  
• Médicos do Mundo 
• PSP das Olaias 
• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
• Segurança Social 

 

5 - Previsão de Actividades para 2017 

 Em 2017 propomo-nos continuar a desenvolver o trabalho decorrente da programação, 
incluindo algumas actividades especiais, tais como aulas de percussão, capoeira, inglês 
e dança. 
Desta forma pretendemos celebrar/realizar:  

• O Dia de Reis 
• O Carnaval 
• A Páscoa 
• Os Jogos Desportivos 
• A Festa Comunitária do Centro 
• Colónia de Férias 
• O Magusto 
• A Festa de Natal 

 
- Propomo-nos continuar os atendimentos sociais, como temos vindo a desenvolver. 

- Pretende-se fomentar a interacção e dinamização da comunidade com iniciativas 
da nossa responsabilidade e acções em parceria com outras entidades. 

- Pretende-se continuar com o FEAC, em articulação com a Segurança Social, 
fazendo uma reavaliação de cada núcleo familiar, considerando para tal a composição 
de cada agregado e os respectivos rendimentos e despesas. 

 Decorrente do Protocolo de Cooperação assinado com a Direcção Geral de 
Reinserção Social, prevemos continuar a articular com várias Equipas Penais de 
Lisboa, no sentido de recebermos pessoas para realizar trabalho a favor da comunidade. 
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Bairros Quinta das Laranjeiras / Casal dos Machados 
1 – Actividades do Centro Olipandó - CATL 

A valência CATL é um espaço onde as crianças/jovens beneficiam de apoio escolar a 
par de actividades lúdicas, expressão plástica, Inglês, Informática, Capoeira, e 
Percussão. Todas as actividades estão integradas nos temas definidos numa 
programação anual específica para cada ano lectivo. 
Das actividades educativas realizadas ao longo do ano lectivo e decorrentes da 
programação, destacamos alguns dias extraordinários dentro do Centro ou no exterior. 

06 de Janeiro – Dia de Reis 
Objectivo da acção – Estabelecer relações de proximidade e convívio intergeracional 
Descrição da acção – Apresentação de danças e cânticos de natal, no Centro de Dia da 
Qta das Laranjeiras. Os utentes do Centro de Dia ofereceram às crianças um lanche com 
doces da época natalícia. 
05 de Fevereiro – Festa de Carnaval 
Objectivo da acção – Estimular a criatividade e imaginação, promovendo momentos de 
alegria e animação no CATL.  
Descrição da acção - Desfile de carnaval pelos bairros da Qta das Laranjeiras e Casal 
dos Machados, com o tema “ Príncipes e princesas; monstros e matrafonas”. Em vez do 
tradicional concurso de máscaras compradas, as crianças fizeram os seus fatos e 
máscaras.  
21 de Março – Dia da Poesia  
Objectivo da acção – A poesia promove o gosto pela leitura pois mexe com o 
imaginário da criança, levando-a a expressar desejos e sentimentos, descobrindo o poder 
de se brincar com as palavras.     
 Descrição da acção –A convite da Biblioteca David Mourão Ferreira estivemos 
presentes na apresentação de 2 jovens poetas de 17 anos, moradores no bairro Casal dos 
Machados, que estão a dar os primeiros passos no mundo da escrita. Depois ouvimos 
histórias com rimas por um contador de histórias.      
29 de Março- Visita de estudo ao Museu da Electricidade 
Objectivo da acção – O contacto com as diversas fontes de energia, com particular 
relevo para as energias renováveis 
Descrição da acção – A convite da J. Freguesia dos Olivais, 20 meninos do Olipandó e 
20 meninos do Bairro Alfredo Bensaúde participaram numa visita de estudo. De manhã 
visitaram o Parque do Alvito. Depois de um picknick, visitaram a exposição 
“Experimentando”- Maquetas de todo o processo de produção, transporte e 
distribuição de electricidade.  
30 de Abril -Festival infantil de capoeira 
Objectivo da acção – A capoeira possibilita o desenvolvimento cognitivo, motor, 
afectivo, musical e social. Promove o intercâmbio entre crianças e jovens dos Centros 
do SDL. 
Descrição da acção – Durante a manhã houve Workshops de danças tradicionais 
brasileiras, construção de instrumentos musicais da capoeira e roda de capoeira. Depois 
do almoço, da responsabilidade do SDL, fez-se uma roda de capoeira onde as crianças 
receberam as respectivas cordas – graduações sempre apadrinhadas por capoeiristas 
graduados do grupo de capoeira Alto Astral. 
31 de Maio – Dia do Vizinho  
Objectivo da acção – Cultivar uma boa vizinhança, numa partilha solidária e amiga 
para o bem estar de todos  
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Descrição da acção – Participámos integrados no projecto do grupo comunitário Rede 
L&M. As crianças do Olipandó apresentaram uma peça de teatro sobre o ser “Bom e 
Mau vizinho”, frisando a importância da solidariedade e partilha entre todos os 
moradores.  
1,2 e 3 de Julho – Festa de Nossa Senhora dos Remédios 
Objectivos da acção – Promover o sentido de comunidade, estabelecer relações de 
proximidade entre o CATL, Família e Comunidade; Possibilitar a vivência da festa, 
como acontecimento anual de referência   
Descrição da Acção – Sendo a organização da responsabilidade do SDL, realizou-se 
em estreita colaboração com a Paróquia e uma Comissão de Festas constituída por 
moradores dos bairros da Qta Laranjeiras e Casal dos Machados. Na noite de sexta-feira 
as crianças/jovens do CATL deram ínicio às festas com o desfile e apresentação da 
Marcha Popular do Olipandó com o tema” As Varinas do Tejo”. No domingo 
participaram com um coro durante a Missa campal, duas apresentações de danças 
rítmicas, capoeira e encerraram a festa com a marcha popular. 
02 de Julho  – Há Festa em Camarate 
Objectivos da acção – Cooperação e intercâmbio socioeducativo com outras 
instituições e outros territórios, para formar cidadãos abertos para o mundo. 
Descrição da acção – A convite da União de Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, desfilámos e apresentámos a Marcha Popular nas festas de Camarate. 
18 a 22 de Julho – Colónia de Férias 
Objectivo s da acção – Proporcionar dias de alegria e aventura, aprofundar e 
diversificar conhecimentos, pelo contacto directo com a natureza e pela aproximação a 
obras de arte ao ar livre e em museus. 
Descrição da acção – As manhãs foram passadas na praia da Fonte da Telha e as tardes 
em diversos parques e com visitas a museus. 
02,03 e 04 de Setembro – Acampamento Vila Galé – Grândola 
Objectivos da acção – O acampamento constituiu um excelente espaço de socialização, 
pois permitiu aos jovens uma participação activa em actividades lúdico/pedagógicas, 
estabelecendo um diálogo intercultural, permitindo o quebrar de preconceitos, 
potenciando uma postura mais flexível e tolerante.      
Descrição da Acção – O SDL organizou, em parceria com a Associação de Capoeira 
“Alto Astral”o acampamento de verão. As manhãs foram passadas na praia e piscina. 
Após o almoço participaram em várias actividades: passeios pelas zonas envolventes, 
jogos de pista, caça ao tesouro, workshops de capoeira, rodas de capoeira. Os serões 
tiveram actividades como fogo de campo, orientação nocturna, Karaoke.  
02 de Outubro – Festa NªSª da Fonte na Apelação 
Objectivo da acção – Promover a aproximação entre o Centro Verdine e a comunidade 
do Bairro da Quinta da Fonte, promovendo um grande acontecimento em conjunto. 
Descrição da Acção- Integramos a procissão/ caminhada vinda desde a Igreja Paroquial 
até ao espaço em que decorreu a Festa no Bairro Quinta da Fonte, participamos no coro 
na Missa campal e desfilámos com a Marcha Popular ” Varinas do Tejo” 
06 de Outubro – visita de alunos do Colégio Pedro Arrupe ao nosso Centro e 
respectivo bairro 
Objectivo da acção – Proporcionar troca de experiências, descoberta e  relacionamento  
com desafios, necessidades e dificuldades existentes na comunidade recém descoberta.  
Descrição da acção – Reunião dos alunos com as técnicas do Centro, onde lhes foi 
explicado o trabalho desenvolvido, as dificuldades que encontram e suas causas. 
Durante a tarde conviveram/ conheceram as crianças que frequentam o Centro. 
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24 de Novembro – Reunião de pais  
Objectivo da acção – Estabelecer relações de proximidade entre o CATL e os 
pais/Enc.Educação. 
Descrição da acção – Na reunião os Pais/Enc.Educação  foram informados da 
programação prevista para o ano lectivo. Seguiu-se a apresentação dos vários grupos, 
que  recitaram  poemas do livro “poemas da mentira e da verdade”, os mais pequenos 
cantaram canções infantis e o grupo dos mais velhos  apresentou a peça de teatro “ O 
Cavaleiro da Dinamarca”. Para finalizar foi servido um lanche de confraternização.   
03 de Dezembro  – Visita ao Jardim Zoológico   
Objectivo da acção – Promover a conservação da biodiversidade com a valorização da 
vida animal, fomentando uma transformação progressiva nos valores e comportamentos. 
Descrição da acção – A convite do Rotary Clube de Lisboa, delegação do Parque das 
Nações participámos na festa “O Pai Natal no Zoo” .Durante todo o dia houve várias 
actividades: espectáculo com os golfinhos, almoço no restaurante Savana, dentro do 
parque, visita especial ao templo dos felinos, e várias actividades sobre a época 
natalícia: enfeites para a árvore de natal, confecção de bolachinhas que todos  
aprenderam a fazer e comeram. 
13 de Dezembro – Concurso “Juntos fazemos o Bairro” 
Objectivo da acção – Sensibilizar e mobilizar a comunidade para a preservação e 
limpeza dos espaços comuns dos edifícios e incentivar a cooperação e as relações de 
boa vizinhança entre os moradores.  
Descrição da acção – A convite da Gebalis, participámos no concurso “Juntos fazemos 
o Bairro”. As crianças fizeram vários desenhos sobre o bairro, assim como gravaram 
histórias recolhidas entre os moradores. No dia da entrega dos prémios ao lote vencedor, 
apresentaram a peça de teatro “Ser um bom vizinho, ser um mau vizinho.” 
22 de Dezembro – Festa de Natal  
Objectivos da acção – Compreender o significado do Natal. Incentivar o espírito de 
amizade e solidariedade, consolidar relações entre os Centros do SDL. 
Descrição da acção – Juntamente com todos os Centros do SDL, participámos com 
uma peça de teatro que terminou com um Medley de Natal, em que actuaram crianças 
dos 6 anos aos 16 anos. 
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Utentes do CATL – Centro Olipandó 

 

Nº de utentes – Caracterização por Idade e Sexo 
Idades Feminino Masculino Total 
6 2 2 4 
7 4 3 7 
8 6 4 10 
9 6 5 11 
10 4 3 7 
11 3 2 5 
12 4 4 8 
13 3 2 5 
14 2 1 3 
+15 12 23 35 
Total 46 49 95 
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2 – Actividades Comunitárias em Parceria 

Decorrente de um protocolo de cooperação entre o SDL e SCMLisboa 

Uma carrinha devidamente equipada com pessoal médico e de enfermagem, esteve no 
Centro Olipandó, para proceder à avaliação de peso, altura, massa corporal, tensão 
arterial e rastreios de saúde oral e visual, glicémia e colesterol. As crianças foram 
observadas, mediante autorização previamente pedida aos Encarregados de Educação. 
Estes, posteriormente, receberam os resultados dos exames e em caso de necessidade, 
com a indicação para serem seguidos em consulta no Centro de Saúde Domingos 
Barreiros da SCMLisboa. 
Continuação do projecto “ Guardiões do Jardim” 
É da responsabilidade das Crianças /jovens a manutenção dos espaços ajardinados do 
Largo Ramada Curto. 
 
No âmbito da nossa participação no grupo comunitário / Rede L&M 
Participámos no concurso entre lotes nos bairros Qta das Laranjeiras e Casal dos 
Machados, que teve como objectivo sensibilizar e mobilizar a comunidade para a 
preservação e limpeza dos espaços comuns dos edifícios de ambos os bairros, incentivar 
a cooperação e as relações de boa vizinhança, aumentar a auto estima e sentimento de 
pertença ao edifício e ao bairro. Procurou-se também promover a reflexão sobre 
diversas temáticas, particularmente significativas para a comunidade. 

- Relações de vizinhança – cooperação visando soluções e partilha de espaços 
comuns, solidão, amizade, solidariedade entre vizinhos, resolução de conflitos pela 
tolerância e aceitação das diferenças. 

- Organização, direitos e deveres 
- História do bairro – memórias e recordações dos primeiros tempos do nosso 

bairro/lote 
As várias reuniões com os moradores dos lotes foram efectuadas na nossa sala na rua 
Padre Abel Varzim Lote 1 R/C B Quinta Laranjeiras 
 
Em parceria com a Paróquia de Santa Maria dos Olivais 
No mês de Maio  
Durante o mês de Maio a imagem de Nossa Senhora de Fátima, vinda da Igreja 
Paroquial, esteve no nosso Centro, onde todas as noites um grupo de moradores rezou o 
terço.    
31 de Maio – Procissão de Velas 
Com a colaboração da Paróquia, o SDL e um grupo de moradores dos dois bairros, 
organizaram uma procissão de velas com a imagem de Nossa Senhora de Fátima que 
está junto ao nicho na rua Padre Joaquim Alves Correia.                                                                                                 
A procissão partiu da igreja de Sta Maria dos Olivais, percorrendo os bairros da Qta 
Laranjeiras e Casal dos Machados. 

Com a colaboração da Paróquia, Junta de Freguesia do Parque das Nações, União 
de Juntas de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação   
01, 02 e 03 de Julho - Festa Nossa Senhora dos Remédios 
Objectivos da acção -A realização da Festa Popular em honra de Nossa Senhora dos 
Remédios pretende envolver os bairros da Qta das Laranjeiras, Casal dos Machados e Bª 
Oriente, proporcionando o convívio e aproximação entre os moradores. Trata-se de uma 
intervenção fundamentada na criação de uma coesão sócio-cultural e de auto-
identificação com os bairros, na medida em que o desenvolvimento local só é realizável 



    

40 

 

através da mobilização da população. Pretende-se assim, com a realização desta 
actividade fomentar o sentimento de pertença, prevenir relações de conflitualidade entre 
residentes dos três bairros, de forma a promover a convivência salutar no quotidiano, a 
partir da experiência feliz e memorável de realização da FESTA, marco de referência 
para todos, em cada ano. 
Descrição da acção – Foi formada uma comissão de festas envolvendo o CATL 
Olipandó e moradores dos dois bairros, que organizou diversas reuniões preparatórias 
do evento.  
Dia 01 de  Julho – 6ª feira  
Abertura da festa com a apresentação da Marcha Popular do Olipandó, arraial com 
conjunto musical, quermesse, bar com bebidas e grelhados. 
Dia 02 de Julho 2016 – Sábado 
Tarde Infantil – Workshops de Zomba, Peddy Paper  
 Arraial com conjunto musical, quermesse, bar com bebidas e grelhados. 
Dia 03 de Julho – Domingo 
Com o apoio da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação do Parque das Nações, 
rastreios de glicémia, colesterol e tensão arterial, com oferta de pequeno-almoço 
saudável. 
Missa Campal, seguida de procissão com a imagem de NºSª dos Remédios, percorrendo 
os dois bairros. 
Apresentação de Capoeira, Danças rítmicas e macha popular pelas crianças/jovens do 
Olipandó 
Arraial com conjunto musical, quermesse, bar com bebidas e grelhados. 

Em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação Parque das Nações 
Dias 08 e 09 de Novembro 
Juntamente com a Cruz Vermelha o SDL, através de pessoal voluntário – técnicos da 
instituição e Enc. Educação do Olipandó, estiveram na recolha de alimentos no 
hipermercado Continente do Parque das Nações no armazenamento fazendo 250 
cabazes que foram distribuídos através de associações de Solidariedade Social da 
freguesia a famílias carenciadas. 
Em Parceria com o Colégio Pedro Arrupe   
Alunos do 12º ano desenvolveram um projecto “ Desafios que nos fazem andar”. 
Actividade do programa de Formação Humana. Os alunos procuravam um maior 
conhecimento da comunidade, do seu potencial e diferentes problemas ou desafios. A 
troca de experiências e o desafio de construírem um projecto de intervenção, pretende 
despertar nos alunos o desejo de se envolverem e de colaborarem em acções concretas e 
articuladas, que possam contribuir para responder a alguns dos problemas identificados. 
Decorrendo do Protocolo de Cooperação assinado com a Direcção Geral de 
Reinserção Social – para trabalho a favor da comunidade, relacionámo-nos com a 
equipa penal 2 – recebendo indivíduos que, no âmbito de sansões penais, realizam 
trabalho a favor da comunidade. 

3 – Serviço de Atendimento Afecto ao Centro Comunitário 

No serviço de atendimento prestámos apoio a todas as pessoas que chegaram até nós 
com os seus problemas. Atendemos indivíduos de várias origens e de diferentes grupos 
etários. Os problemas apresentados foram relacionados com: 

• Prestações sociais 
• Saúde 
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• Acompanhamento escolar 
• Habitação 
• Emprego / Formação  
• Apoio Alimentar / Banco alimentar 
• Necessidades de bens essenciais 
• Consulta Segurança Social directa – marcação de atendimento, impressão de 

documentos, verificação de apoios sociais 
• Acompanhamento judicial 
• Apoio pecuniário pontual para bens de primeira necessidade 

Foi realizada a articulação interinstitucional e as diligências necessárias para a resolução 
dos problemas apresentados. 
Procedemos à realização de visitas domiciliárias para observação ou 
registo/acompanhamento de casos, transmissão de informação, entrega de documentos 
ou em situações de dificuldade de mobilidade dos utentes. 
A tipologia dos problemas e respectiva qualificação é apresentada nos quadros em 
anexo. 
 
 

 

  



    

42 

 

 

 

Serviço de Atendimento Centro Comunitário 

 

Nº de utentes – Caracterização por Origem Étnica 

 
Origem Étnica 

 
Feminino 

 
Masculino 

 
Total 

Português Caucasiano 33 11 44 
Português Cigano 19 10 29 
Port. Origem Africana 12 2 14 
Port. Origem Indiana    
Angolanos    
Brasileiros     
Búlgaros    
Caboverdeanos     
Guineense    
Indianos    
Romenos    
Santomenses    
Outros    
Total 64 23 87 
 

Nº de Utentes – Caracterização por Idade e Sexo 

 
Idades   

 
Feminino 

 
Masculino 

 
Total 

 0 -  9    
10 - 19 2 1 3 
20 - 29 8 4 12 
30 - 39 16 5 21 
40 - 49 22 8 30 
50 - 59 12 2 14 
60 - 69 3 2 5 
70 - 79 1 1 2 
+  -  80    
Total 64 23 87 
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Atendimentos/Visitas Domiciliárias 
 

Atendimento/Apoio técnico Total Resol.nós Articulação Entidades com quem se articula Códigos 
RSI 20 0 20 S.Social,SCMLisboa, 1 
Abono de Família 5 0 5 S.Social,SCMLisboa 2 
Pensão social 1 0 1 S.Social, SCMLisboa 3 
Comp. Solidário Idosos/outros subsídios 9 0 9 S.Social, SCMLisboa, J.Freguesia 4 
Apoio domiciliário/internamento lar 4 0 4 SCMLisboa,C.Saúde 5 
Marcação consultas médicas 12 0 12 C.Saúde, SCMLisboa, Hospitais 6 
Acompanhamento escolar 11 6 5 Agrp. Escolas Fernando Pessoa 7 
Acompanhamento Médico 21 13 8 C.Saúde, Hospitais 8 
Problemas Habitação 30 0 30 C.M.Lisboa, Gebalis 9 
Necessidade Bens Essenciais 3 3 0 J.Freguesia, Entreajuda 10 
Violência Doméstica 0 0 0 APAV,PSP,SCMLisboa 11 
Crianças em risco 0 0 0 CPCJ,PSP,SCMLisboa, Tribunais 12 
Apoio Alimentar BA * 138 138 0 Banco Alimentar 13 
Preenchimento de Doc`s 47 47 0 S.Social,Gebalis,CMLisboa,SCMLisboa, 14 
Leitura /interpret.Doc`s 25 25 0 S.Social,Gebalis,CMLisboa,SCMLisboa, 15 
Emprego /Formação 11 0 11 C.Emprego e Formação ao profissional 16 
Consulta Seg. Social Directa/P.Finanças 20 20 0 S.Social,Finanças 17 
Acompanhamento Judicial 7 0 7 J.Freguesia, tribunais, advogados 18 
Legalização/SEF 1 0 1 SEF, Clai  19 
Apoio Financeiro 2 2 0  20 
Contactos telef. 23 23 0 Vários destinatários 21 
Total 390 277 113   

 
Idades Feminino Masculino Total Indicação dos motivos de atendimento 
0-06 0 0 0  
10-19 26 4 30 1,2,9,14,15 
20-29 36 6 42 1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20 
30-39 55 24 79 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
40-49 65 35 100 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20 
50-59 53 22 75 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20 
60-69 29 18 47 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20 
70-79 3 14 17 3,4,5,6,8,9,10,13,14,15,17,20,21 
80 e +    3,4,8,13,14,15,20 
Total 269 123 390  
     
 
Visitas Domiciliárias – Centro Olipandó -2016 

Nº de cod  Motivo   Nºde                                       Fundamentaram  Atendimentos 
Visitas     Visitas Cod Motivo 

1 1 Comunicar informação 2 1 Encaminha/to/Registo Caso 
2 2 Comunicar informação 3 2 Encaminha/to/Registo Caso 
2 3 Comunicar informação 1 3 Encaminha/to/Registo Caso 
4 6 Comunicar data de consulta 0 4 Encaminha/to/Registo Caso 
2 6 Comunicar informação 0 5 Encaminha/to/Registo Caso 
4 7 Falar utente e família 0 6 Encaminha/to/Registo Caso 
1 7 Verificação de condições 4 7 Encaminha/to/Registo Caso 
1 7 Verificação de  condições 0 8 Encaminha/to/Registo Caso 
1 8 Oferta medicamentos 7 9 Encaminha/to/Registo Caso 
3 8 Verificação de situação 0 10 Encaminha/to/Registo Caso 
3 8 Acompanhar utente 0 11 Encaminha/to/Registo Caso 
4 9 Verificação de situação 0 12 Encaminha/to/Registo Caso 
3 9 Verificação de condições 0 13 Encaminha/to/Registo Caso 
1 10 Verificação de condições 4 14 Encaminha/to/Registo Caso 
2 10 Oferta bens  2 15 Encaminha/to/Registo Caso 
1 13 Verificação de condições 1 16 Encaminha/to/Registo Caso 
1 14 Dificuldade de contacto utente 0 17 Encaminha/to/Registo Caso 
1 19 Comunicar informação 0 18 Encaminha/to/Registo Caso 
   0 19 Encaminha/to/Registo Caso 
   0 20 Encaminha/to/Registo Caso 

37   24 21 Encaminha/to/Registo Caso 

 

*Para além deste apoio, fornecemos refeições confeccionadas diariamente a 3 famílias, perfazendo 12 
pessoas. 
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4 – Entidades Parceiras 

• Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa  
• Associação Amigos e idosos da Qta das Laranjeiras 
• Associação Entrementes 
• Associação Espaço Crescer 
• Biblioteca David Mourão Ferreira 
• C.M.Lisboa – DHURSE 
• Centro de Dia das Laranjeiras 
• Centro de Saúde de Olivais 
• Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação do Parque das Nações 
• Escola 1ºCiclo Infante D. Henrique 
• Fundação Agakhan 
• Gebalis 
• Junta de Freguesia Parque das Nações 
• Paróquia Sta Mª Olivais 
• Projecto Mais Vida 
• Refood 
• Rotary Club de Lisboa – Delegação do Parque das Nações 
• SCMLisboa 

5 – Previsão de Actividades em 2017 

Pretende-se continuar a desenvolver o trabalho decorrente da programação, incluindo 
algumas actividades como aulas de percussão, capoeira, inglês e dança. Pretende-se 
fomentar a interacção e a dinamização da comunidade com iniciativas da 
responsabilidade do SDL e acções em parecia com outras entidades. 
 Propomo-nos: 

• Cantar as Janeiras 
• Festejar o Carnaval 
• Fazer visitas de estudo 
• Participar em encontros de capoeira 
• Colónia de férias 
• Acampamento de Verão 
• Festa NªSª dos Remédios 
• Procissão NªSªde Fátima 
• Festa de Natal 

- No âmbito do protocolo entre a SCMLISBOA e o SDL, o projecto “Saúde Mais 
Próxima”,  vai continuar a dar apoio às crianças e jovens do CATL, assim como sessões 
de informação / sensibilização aos encarregados de educação. 
- Daremos continuidade ao projecto “Guardiões do Jardim”. 
- Pretendemos continuar como parceiros no grupo comunitário REDE L&M,  com a 
Direcção Geral de Reinserção Social, recebendo indivíduos que, no âmbito de sansões 
penais têm que realizar trabalho a favor da comunidade, com a Cruz Vermelha 
Portuguesa delegação do Parque das Nações, nas acções da “Missão Sorriso” e com os 
alunos do Colégio Pedro Arrupe, com o projecto “ Desafios que nos fazem andar”. 
A partir do protocolo entre a Fundação Aga Khan e o Patriarcado de Lisboa, está 
prevista a implementação de cursos de formação profissional.  
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Bairro Alfredo Bensaúde 

Actividades do Centro Panioli – Pré-Escolar 

 
O Centro Panioli, com valência de Pré-Escolar, é uma resposta social que se destina a 
proporcionar actividades variadas a crianças dos 3 anos aos 6 anos, de forma a prestar a 
primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida. Sendo 
complementar da acção educativa da família, com ela estabelece estreita relação, 
favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a 
sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. 
Das actividades educativas realizadas ao longo do ano lectivo e decorrentes da 
programação, destacamos algumas acções ou dias extraordinários dentro do Centro ou 
no exterior.  
 
05 de Fevereiro – Festa de carnaval  
Objectivos da acção – Dar a conhecer e dinamizar as tradições do carnaval. Estimular a 
criatividade, e a imaginação promovendo momentos de alegria e animação. 
Descrição da acção – Desfile das crianças pelo bairro, todas mascaradas e pintadas.  
22 de Fevereiro – Fomos ao teatro 
Objectivos da acção – Proporcionar momentos mágicos, possibilitando a oportunidade 
de conhecer de perto os personagens que dão vida à imaginação da criança.       
Descrição da acção – Organizado pelo SDL, as crianças assistiram no teatro Politeama 
à peça de teatro “Tarzan Rei da selva”. 
30 de Abril – Meo Fan Event no Campo Pequeno 
Objectivos da acção - Estimular a criatividade e imaginação possibilitando o contacto 
com diferentes formas de expressão artística. 
Descrição da acção – As crianças visitaram uma exposição de construções com peças 
de lego e jogaram vídeo jogos. Esta actividade foi-nos proporcionada pela Fundação 
PT, que ofereceu os bilhetes para visitarem a exposição. O transporte foi custeado pelos 
Enc.Educação. 
05 de Julho  - Festa de final de ano 
Objectivos da Acção – Comemorar o final do ano lectivo, fomentando a participação 
dos Enc. Educação / Pais nas actividades do Centro, promovendo momentos de 
animação e confraternização  
Descrição da acção – Constou de apresentações feitas pelas crianças, de uma pequena 
peça de teatro, danças, assim como da entrega de diplomas aos finalistas. Depois do 
espectáculo, realizou-se um arraial popular com música, caldo verde, sardinha assada, 
febras, bolos variados e sumos. Um conjunto de Enc. de Educação / Pais  ajudou na 
preparação e dinamização da festa. 
18 de 22 Julho – Colónia de Férias 
Objectivos da acção – Proporcionar às crianças momentos de alegria e brincadeiras na 
praia e nos vários parques e jardins, assim como visita a museus. 
Descrição da acção – A semana da colónia permitiu às crianças manhãs de praia e à 
tarde visita a museus e exploração de parques. 
A programação da colónia de férias, assim como o respectivo relatório figura em  
anexo. 
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21 de Novembro- Festa do Pijama 
Objectivos da acção – Uma iniciativa a nível mundial que tem como missão alertar que 
todas as crianças têm direito a crescer numa família.   
Descrição da acção – Neste dia as crianças foram para o Centro de pijama. Fizeram 
jogos e brincadeiras centradas na importância de ajudar os que mais precisam e aqueles 
que não têm o aconchego de uma família. Construíram caixinhas para donativos pedidos 
aos pais. 
22  de Dezembro – Festa de Natal do SDL 
Objectivos da acção – Proporcionar o convívio entre todas as crianças dos Centros do 
SDL, fomentando a vivência do Natal o interesse pelas várias actuações dos diversos 
grupos, e o gosto por contribuir para a festa, com os seus próprios números, ensaiados 
ao longo do mês.  
Descrição da acção – As crianças apresentaram um musical de Natal. 
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Utentes Pré  – Centro Panioli 

 

Nº de utentes – Caracterização por Idade e Sexo 
Idades Feminino Masculino Total 
3 7 8 15 
4 13 9 22 
5 7 5 12 
6 e +  1   1 
Total 27 23  50 
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2- Actividades Comunitárias em Parceria 

Participação activa no grupo comunitário do Bairro Alfredo Bensaúde 
Temáticas de intervenção: 

Dinamização do grupo comunitário: 
- Sedimentar parcerias 
- Promover intervenção articulada 
- Potenciar recursos e respostas locais 
- Partilhar informação 

Adequação do acondicionamento dos resíduos e apropriação dos espaços 
- Promover comportamentos ecológicos e a mudança de atitudes face ao 

ambiente. 
- Fomentar a participação e a cooperação junto de crianças e jovens e suas 

famílias em prol do Bairro, destacando os valores da família e a solidariedade. 
- Identificar as causas para o estado em que se encontra o Bairro. 
- Reconhecimento de boas práticas na apropriação do espaço público 

Capacitação para a cidadania 
- Cursos formação profissional para adultos  – competências básicas de leitura, 

escrita e cálculo. 
- Gestão doméstica 

Desenvolvimento de competências pessoais e sociais das crianças e jovens 
- Proporcionar actividades lúdico-pedagógicas. 
- Estimular o respeito, a participação e amizade entre crianças e jovens 

moradores no Bairro. 
- Promover comportamentos ecológicos e a mudança de atitudes face ao 

ambiente. 
 

Relações de Vizinhança entre comunidades: 
- Divulgar hábitos culturais das diversas culturas existentes no bairro; 
- Explorar as semelhanças para valorizar as diferenças; 
- Estreitar laços de boa e sã vizinhança. 

Valorização do património Edificado 
- Melhorar a imagem do bairro  
- Estimular o sentimento de pertença e a valorização do Bairro 
- Proporcionar o contacto com a Arte Urbana 

No âmbito do grupo comunitário participámos activamente no projecto da EPAL 
“Plano de eliminação do consumo não autorizado” que teve várias fases 

- Levantamento da situação actual 
- Apresentação do projecto ao grupo comunitário 
- Reuniões com a população, para a disponibilização de meios de regularização de 

situações de dívidas ou ligações ilegais 
- Divulgação da tarifa social e tarifa familiar da água junto ao público- alvo. 
- Avaliação global  
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No âmbito do projecto Bip/Zip Lisboa 2016 

Somos parceiros no projecto Bip/Zip”Sai da Caixa Bensaúde” 
Objectivo do projecto – Contribuir para o desenvolvimento das competências pessoais, 
sociais, comunitárias e escolares das crianças e jovens residentes no Bairro, através da 
prática desportiva e cultural, promovendo estilos de vida saudável e estimulando os 
valores de coesão comunitária, através do fortalecimento de laços entre os jovens de 
diferentes culturas, tendo em vista a melhoria da imagem do Bairro a sua promoção para 
o exterior, diminuindo o preconceito social. 
Actividades desenvolvidas  

• Aulas de Boxe, Música, dança urbana 
• Apoio escolar 
• Sessões de sensibilização com 4 temas  – saúde, desporto, ambiente, educação 

parental 
• Festas comunitárias  

PROJETO “ Melhorar é possível” 

O SDL está a desenvolver um projecto de prevenção ao abandono escolar 
precoce, em parceria com a escola do 1ªciclo Sta Mª Olivais / Nº175. Estão 
envolvidas 16 crianças sinalizadas pela escola  

Objectivos:  
• Diagnosticar e sinalizar situações de risco e ausências continuadas á escola  
• Motivar as crianças para a frequência escolar 
•  Incentivar os Encarregados de Educação para a importância da escola no futuro 

da criança – com acções de sensibilização e visitas domiciliárias. 
• Actividades lúdico- pedagógicas na escola- 2 dias por semana e no Bairro nos 

restantes dias. 
• Reuniões regulares com Professore e Director da escola 
• Participação activa nas festas da escola. 

 

Em parceria com o colégio Pedro Arrupe 
Uma turma do 6ºano do colégio Pedro Arrupe  esteve a desenvolver o projecto “Juntos 
Construimos”, que tem como objectivo desafiar os alunos a irem ao encontro da 
comunidade, para melhor conhecimento da realidade até ai desconhecida, para 
descobrirem e se relacionarem com uma realidade que lhes lance desafios ao 
constatarem necessidades e dificuldades na comunidade. 
Prepararam várias acções como Teatro, Fantoches, Expressão plástica, jogos de exterior, 
direccionadas para as crianças do Centro Panioli. No Natal fizeram uma recolha de 
brinquedos que ofereceram a todas as crianças do Centro. 

No âmbito do Decorrente de um protocolo de cooperação entre o SDL e SCM 
Lisboa 
Uma carrinha devidamente equipada com pessoal médico e de enfermagem, esteve no 
Centro Panioli, para proceder à avaliação de peso, altura, massa corporal, tensão 
arterial, e rastreios de saúde oral e visual, glicémia e colesterol. As crianças foram 
observadas, mediante autorização previamente pedida aos Encarregados de Educação. 
Estes, posteriormente, receberam os resultados dos exames e em caso de necessidade, 
com a indicação para serem seguidos em consulta no Centro de Saúde Domingos 
Barreiros da SCM Lisboa. 
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Decorrendo do Protocolo de Cooperação assinado com a Direcção Geral de 
Reinserção Social – para trabalho a favor da comunidade, relacionámo-nos com a 
equipa penal 2 – recebendo indivíduos que, no âmbito de sansões penais, realizam 
trabalho a favor da comunidade. 

3 – Serviço de Atendimento Afecto ao Centro Comunitário 

No serviço de atendimento prestamos apoio a todas as pessoas que chegaram até nós 
com os seus problemas. Atendemos indivíduos de várias origens e de diferentes grupos 
etários. Os problemas apresentados foram relacionados com: 

• Prestações sociais 
• Saúde 
• Acompanhamento escolar 
• Habitação 
• Emprego / Formação  
• Apoio Alimentar / Banco alimentar 
• Necessidades de bens essenciais 
• Consulta da Segurança Social directa – marcação de atendimento, impressão de 

documentos, verificação de apoios sociais 
• Acompanhamento judicial 
• Apoio pecuniário pontual para bens de primeira necessidade 

Foi realizada a articulação interinstitucional e as diligências necessárias para a resolução 
dos problemas apresentados. 
Procedemos à realização de visitas domiciliárias para observação ou 
registo/acompanhamento de casos, transmissão de informação, entrega de documentos 
ou em situações de dificuldade de mobilidade dos utentes. 
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Serviço de Atendimento Centro Comunitário 

 

Nº de utentes – Caracterização por Origem Étnica 

 

 

Nº de Utentes – Caracterização por Idade e Sexo 

 
Idades   

 
Feminino 

 
Masculino 

 
Total 

 0 -  9    
10 - 19 8 4 12 
20 - 29 15 8 23 
30 - 39 21 10 31 
40 - 49 23 12 35 
50 - 59 11 9 20 
60 - 69 5 5 10 
70 - 79 4 3 7 
+  -  80    
Total 86 51 138 

 
 

  

 
Origem Étnica 

 
Feminino 

 
Masculino 

 
Total 

Português Caucasiano 7 2 9 
Português Cigano 77 46 123 
Port. Origem Africana 3 3 6 
Port. Origem Indiana    
Angolanos    
Brasileiros     
Búlgaros    
Caboverdeanos     
Guineense    
Indianos    
Romenos    
Santomenses    
Outros    
Total 87 51 138 
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Atendimentos/Visitas Domiciliárias 

 
Atendimento/Apoio técnico Total Resol.nós Articulação Entidades com quem se articula Códigos 
RSI 28 0 28 S.Social, SCMLisboa 1 
Abono de Família 9 0 9 S.Social, SCMLisboa 2 
Pensão social 3 0 3 S.Social, SCMLisboa,CNPensões 3 
Comp. Solidário Idosos/Outs subsídios 9 0 9 S.Social, SCMLisboa,JFreguesia 4 
Apoio domiciliário/internamento lar 0 0 0 S.Social, SCMLisboa,CSaúde, 5 
Marcação consultas médicas 31 8 23 C.Saúde, SCMlisboa, Hospitais 6 
Acompanhamento escolar 34 8 26 Escsegura PSP, Agrup. Fernand 

Pessoa 
7 

Acompanhamento Médico 11 3 8 CSaúde, Hospitais, consultorios 8 
Problemas Habitação 43 0 43 Gebalis, CMLisboa 9 
Necessidade Bens Essenciais 7 1 6 Entreajuda, JFreguesia, IHRU 10 
Violência Doméstica 0 0 0 APAV, PSP, 11 
Crianças em risco 3 0 3 CPCJ- Oriental, SCMLisboa 12 
Apoio Alimentar BA 5 5 0 Banco Alimentar 13 
Preenchimento de Doc`s/Cartas 39 39 0 S.Social,Gebalis, C.M.lisboa,J.freg 14 
Leitura /interpret.Doc`s 29 29 0 S.Social,Gebalis,CMLisboa,J.Fregu

esia 
15 

Emprego /Formação 16 0 16 C.Emprego 16 
Consulta Seg. Social Directa/ Finanças 48 48 0 S.Social,Finanças 17 
Acompanhamento Judicial 9 0 9 J.Freg,Tribunais,S.Social, 

Advogado 
18 

Legalização/SEF 0 0 0 SEF,CLAI 19 
Apoio Financeiro 4 2 2  20 
Contactos telef. 25 25 0 Vários Destinatários 21 
Total 353 168 185   

 
Idades Feminino Masculino Total Indicação dos motivos de atendimento 
10-19 6 5 11 1,2,9,14,15 
20-29 26 9 35 1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20 
30-39 53 26 79 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
40-49 54 23 77 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20 
50-59 42 21 63 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20 
60-69 36 17 53 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20 
70-79 12 7 19 3,4,5,6,8,9,10,13,14,15,17,20,21 
80 e + 10 6 16 3,4,8,13,14,15,20 
Total 239 114 353  

 
Visitas Domiciliárias – Centro Panioli - 2016 
Nº de cod  Motivo   Nºde                                       Fundamentaram  Atendimentos 
Visitas    Visitas Cod Motivo 

5 1  Comunicar informação 5 1 Encaminha/to/Registo Caso 
1 3 Dificuldade mobilidade utente 3 2 Encaminha/to/Registo Caso 
4 6 Comunicar data consulta 4 3 Encaminha/to/Registo Caso 
12 7 Falar família 0 4 Encaminha/to/Registo Caso 
8 8 Acompanhar utente 3 5 Encaminha/to/Registo Caso 
2   8 Falar utente/ combinar deslocação 0 6 Encaminha/to/Registo Caso 
12 9 Verificação de condições  0 7 Encaminha/to/Registo Caso 
6 9 Comunicar informação 0 8 Encaminha/to/Registo Caso 
1 10  Verificação Condições 6 9 Encaminha/to/Registo Caso 
4 10 Oferta excep. medicamentos /bens essenciais 0 10 Encaminha/to/Registo Caso 
2 13 Oferta de outros bens 0 11 Encaminha/to/Registo Caso 
    0 12 Encaminha/to/Registo Caso 
   0 13 Encaminha/to/Registo Caso 
   4 14 Encaminha/to/Registo Caso 
   0 15 Encaminha/to/Registo Caso 
   3 16 Encaminha/to/Registo Caso 
   0 17 Encaminha/to/Registo Caso 
   0 18 Encaminha/to/Registo Caso 
    0 19 Encaminha/to/Registo Caso 
   0 20 Encaminha/to/Registo Caso 

64   28 21 Encaminha/to/Registo Caso 
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4-Entidades Parceiras 

• ABS – Mais Vida  
• Associação Jorge Pina 
• Agrupamento de escolas das piscinas 
• C.M.Lisboa – DHURSE 
• Centro de Saúde dos Olivais 
• Elo Social 
• Fundação Aga Khan 
• Gebalis 
• IAC-Instituto de Apoio à Criança 
• Junta Freguesia Olivais 
• PSP – Olivais 
• Polícia Municipal 
• SCMLisboa 
• Templo de Shiva 

 

5 – Previsão de Actividades para 2017 

Pretende-se continuar a desenvolver o trabalho decorrente da programação, 
incluindo actividades tais como: dança e ginástica 
Pretende-se fomentar a interacção e a dinamização da comunidade com iniciativas 
da responsabilidade do SDL e acções em parceria com outras entidades. Propomo-
nos: 

• Festejar o dia dos reis  
• Festejar o Carnaval 
• Fazer visitas de estudo 
• Visitar escola 175/1ºciclo, com os finalistas do Pré – escolar 
• Preparar a festa final de ano lectivo  
• Organizar Colónia de Férias Aberta 
• Participar na festa Natal  

Pretendemos continuar a desenvolver projectos no âmbito do Grupo Comunitário 

do Bairro Alfredo Bensaúde. 

A partir do protocolo entre a Fundação AgaKhan e o Patriarcado de Lisboa está prevista 
a implementação de cursos de Formação Profissional e competências básicas. 

No âmbito do protocolo entre a SCML e o SDL, o projecto “Saúde mais Próximo”, vai 
continuar a dar apoio às crianças do Panioli. 

Continuar a participar nas actividades no projecto Bip-Zip “ Sai da caixa Bensaúde” 

Continuação da implementação do projecto” Melhorar é possível” da responsabilidade 
do SDL. 

Receber os alunos do Colégio Pedro Arrupe, que vão continuar a desenvolver em 
parceria com o SDL o projecto “Juntos Construímos”.  
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Bairro da Quinta da Fonte / Apelação 
 

1- Actividades do Centro Verdine – CATL 

A valência CATL é um espaço onde as crianças/jovens beneficiam de apoio escolar a 
par de actividades lúdicas, expressão plástica, Inglês, Informática, Capoeira, e 
Percussão. Todas as actividades estão integradas nos temas definidos numa 
programação anual, específica para cada ano lectivo. 
Das actividades educativas realizadas ao longo do ano lectivo e decorrentes da 
programação, destacamos alguns dias extraordinários dentro do Centro ou no exterior: 
 
06 de Janeiro – Cantar as Janeiras 
Objectivos da acção – Reviver tradições, aprendizagem de música tradicional, 
portuguesa, aproximar gerações. 
Descrição da acção – As crianças e jovens do Centro Verdine, deslocaram-se a 
Instituições locais, onde cantaram as janeiras. Reviveram uma tradição antiga mas 
muito querida a todos.    
03 de Fevereiro – Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima à 
Apelação 
Descrição da acção – Recebemos a imagem Peregrina com muita alegria, cantando e 
acenando lenços brancos à sua passagem pelo Centro. 
05 de Fevereiro – Festa de Carnaval 
Objectivos da acção – Estimular a criatividade, e imaginação, promovendo momentos 
de muita alegria e animação        
Descrição da acção – As crianças desfilaram em loures, juntamente com instituições e 
escolas do concelho. O tema escolhido foi “Lendas e Mistérios “.Escolhemos para tema 
do nosso corso “A Princesa Moura”. As meninas eram as Princesas e os meninos os 
príncipes. Outro grupo participou com os tambores para animar o cortejo. 
23 de Março – Visita dos Fantaços 
Objectivos da acção – A importância do contacto com diferentes formas de 
comunicação e de expressão artística para desenvolver a imaginação criativa 
Descrição da acção -Um grupo de voluntários que trabalha em parceria com a 
ENTREAJUDA , foi ao Centro fazer uma apresentação de fantoches de luva, de fio, e o 
palhaço “Sacolas”, com um número de magia.  
22 de Março – Recolha de alimentos  
Objectivos da acção – Envolver as crianças e jovens do Centro, em acções de 
solidariedade, repudiando as injustiças e combatendo a indiferenças. 
Descrição da acção – Durante o mês de Março, fizemos uma campanha de angariação 
de produtos alimentares, para dar a famílias carenciadas. Os produtos recolhidos foram 
entregues pelas crianças, acompanhadas pelos monitores, na paróquia, junto ao altar da 
igreja. Fomos recebidos pelo pároco que agradeceu e explicou às crianças a importância 
da solidariedade, para a construção de um mundo melhor.   
23 de Março – Fomos ao teatro 
Objectivos da acção – A peça de teatro teve como intenção falar sobre o drama de 
quem foge de cenários de conflito e de dar espaço e confiar na inteligência das 
crianças/jovens, para fazerem a sua própria leitura e reflexão. 
Descrição da acção – As crianças e jovens do Centro foram ao espaço dos teatro Ibisco 
ver a peça de teatro “Com Paixão”. Conta-nos como a situação dos refugiados é 
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dramática. No final houve um diálogo entre os atores e este público infanto-juvenil. 
Todos referiram a importância de bem receber os refugiados. 
31 de Março – Participámos numa Assembleia de Freguesia    
Objectivo da acção – Realizada de propósito para os nossos utentes, visou promover a 
participação activa das crianças/jovens na qual se fizeram ouvir, manifestando os 
problemas existentes na freguesia/Bairro, projectando soluções com vista á sua 
concretização, usando de liberdade de expressão e opinião. 
Pretende-se formar crianças/jovens críticos, interventivos e conscientes do seu papel 
cívico na sociedade dos nossos dias. 
Descrição da acção – todas as crianças e jovens do CATL, participaram numa 
Assembleia de Freguesia, com a presença do Presidente Arlindo Cardoso e Presidente 
da Assembleia Viriato Cabeça. Depois de uma pequena introdução do Presidente da 
União de Freguesias explicando a importância da Assembleia na vida dos moradores. 
As crianças demostraram as suas preocupações em relação a problemas que existem na 
Freguesia/Bairro, entregando depois de lidas as revindicações que o Presidente 
prometeu tentar resolver. 
10 de Abril – Festa de S. Salvador do Mundo 
Objectivo da acção – Promover o sentido de comunidade, estabelecer relações de 
proximidade entre o CATL / Utentes / e Moradores. 
Descrição da acção – Festa religiosa comunitária com raízes culturais em Cabo Verde, 
em que todas as comunidades participam. As crianças do CATL participaram com um 
coro na Missa Campal, integraram o cortejo da procissão. Depois do almoço 
comunitário, à tarde, no convívio cultural, apresentaram danças rítmicas e a capoeira.   
30 de Abril – Festival infantil de capoeira  
Objectivo da acção – A capoeira possibilita o desenvolvimento cognitivo, motor, 
afectivo, musical e social. Promove o intercâmbio entre participantes dos vários Centros 
do SDL. 
Descrição da acção – Durante a manhã houve Workshops de danças tradicionais 
brasileiras, construção de instrumentos musicais da capoeira e roda de capoeira. Depois 
do almoço da responsabilidade do SDL, fez-se uma roda de capoeira onde as crianças 
receberam as respectivas cordas – graduações, sempre apadrinhadas por capoeiristas 
graduados do grupo de capoeira Alto Astral.  
08 de Maio – Dia da Mulher 
Objectivos da Acção – Reconhecer a importância e contribuição da mulher na 
sociedade de hoje, lembrar as conquistas sociais, politicas e económicas assim como os 
deveres e direitos.  
Descrição da acção – A convite da C.M.Loures fomos ao parque da cidade participar 
na festa do Dia Internacional da Mulher. Desfilámos com os tambores e apresentámos a 
Capoeira. Em sala fizemos marcadores para livros com o símbolo desse dia, que foram 
oferecidos às senhoras presentes. Visitámos uma exposição de” trajes femininos do 
mundo”. 
Dia 1 de Junho – Dia da Criança 
Objectivo da acção – Estimular a criatividade e imaginação, promovendo momentos de 
alegria e convívio com pais e Enc. Educação. 
Descrição da acção – A Junta de Freguesia levou ao Centro Comunitário da Apelação a 
peça de teatro “O Príncipe com orelhas de burro”. As crianças do CATL, assim como 
alguns Pais assistiram divertidos. Seguiu – se um lanche para todos. 
Dia 06 e 08 de Julho – Visita de estudo ao IKA 
Objectivos da acção – Conhecer o funcionamento de uma grande loja  
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Descrição da acção – Visita ao IKA .Visitámos os escritórios, armazéns, copa, 
refeitório, espaço de lazer para os funcionários e foram ao telhado ver as placas solares 
que permitem que todo o edifício seja auto sustentável em relação à energia. 
18 a 22 de Julho – Colónia de férias aberta 
Objectivos da acção – Proporcionar dias de alegria e aventura, aprofundar e 
diversificar conhecimentos, pelo contacto directo com a natureza e pela aproximação a 
obras de arte ao ar livre e em museus. 
Descrição da acção – As manhãs foram passadas na praia da Fonte da Telha e as tardes 
em diversos parques e visitas a museus.  
A programação da Colónia de Férias, assim como o relatório estão em anexo. 
23 de Julho – Festas do Concelho de Loures  
Objectivo da acção – utilizar a percussão é um poderoso recurso educativo, pois 
trabalha a concentração, memorização, coordenação motora, para além de desenvolver a 
sensibilidade auditiva numa acção / espectáculo em dias de festa. 
Descrição da acção – O grupo de Bombos Batebatuque do CATL , mais um ano  
participou nas festas de loures, desfilando pela avenida principal de loures. Depois da 
actuação, a C.M.Loures  ofereceu o jantar. 
02,03e 04 de Setembro – Acampamento Vila Galé – Grândola 
Objectivos da acção – O acampamento constituiu um excelente espaço, de 
socialização, pois permitiu aos jovens uma participação activa, em actividades 
lúdico/pedagógicas, estabelecendo um diálogo intercultural, permitindo o quebrar de 
preconceitos, potenciando uma postura mais flexível e tolerante.      
Descrição da Acção – O SDL organizou em parceria com a Associação de Capoeira 
“Alto Astral”o acampamento de verão. As manhãs foram passadas na praia e piscina. 
Após o almoço os jovens participaram em várias actividades: passeios pelas zonas 
envolventes jogos de pista, caça ao tesouro, workshops de capoeira, rodas de capoeira. 
Os serões tiveram actividades como fogo de campo, orientação nocturna, Karaoke.  
02 de Outubro – Festa Nossa Senhora da Fonte 
Objectivos da acção - Promover o sentido de comunidade, gerar aproximação e 
estreitar relações entre o CATL/Famílias/Comunidade, assim como promover o 
convívio intergeracional e  inter-étnico. 
Descrição da Acção – Sendo a organização da nossa responsabilidade, abriu com um 
desfile de bombos do CATL  Verdine, que percorreu o bairro até à Igreja da Apelação. 
Da Igreja saiu uma procissão/caminhada com a imagem de Nossa Senhora. As Crianças 
do CATL levaram faixas com frases com mensagens de incentiva à construção da Paz. 
Seguidamente realizou-se a missa campal, em que as crianças participaram no coro, no 
ofertório e nas leituras. O Almoço Comunitário foi confeccionado no nosso Centro, por 
vários cozinheiros/as  voluntários/as das várias comunidades do bairro. O grupo 
Português fez feijoada, os Ciganos borrego de casamento, os Caboverdianos a cachupa, 
os Guineenses mancarra de frango, os Angolanos moamba de Galinha, e os 
Santomenses calulu de galinha. A tarde foi muito animada, com grupos de artistas locais 
das várias comunidades e instituições da freguesia. As crianças do Verdine 
apresentaram danças rítmicas e o CATL Olipandó apresentou a sua marcha popular. 
02 Dezembro – Reunião de pais  
Objectivos da acção – Fortalecer relações de proximidade entre o CATL e os 
Pais/Encarregados de Educação, dar-lhes a conhecer capacidades e acções das crianças 
e jovens. 
Descrição da Acção – Na reunião os Pais/Enc.Educação foram informados da 
programação prevista para o ano lectivo, assim como a avaliação das actividades 
desenvolvidas. De seguida as crianças do CATL apresentaram a peça de teatro “ O 
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Cavaleiro da Dinamarca”. Para finalizar foi servido um lanche ajantarado que constou 
de caldo verde, bifanas e sobremesas trazidas pelos pais. 
07 de Dezembro – Decoração da Árvore de Natal 
Objectivos da acção – Compreender o significado do Natal, incentivar o espírito de 
amizade e solidariedade. 
Descrição da acção – As crianças do CATL, fizeram na sala de actividades, decorações 
de Natal com materiais recicláveis, com que decoraram a árvore que esteve exposta no 
Largo 25 de Abril Apelação, até ao dia dos Reis.   
09 de Dezembro – Inauguração do Presépio na Qta da Fonte 
Objectivos da acção – Promover, dinamizar e preservar tradições para uma maior 
vivência da mensagem Natalícia. Sensibilizar os mais jovens para a tradição da 
construção do presépio.  
Descrição da acção – O CATL, em parceria com a J.Freguesia , CMLoures, CATL 
Nosso Mundo construímos um presépio em tamanho natural que inauguramos com a 
presença da Srª Vereadora Eugénia Coelho o Srº Arlindo Cardoso, Presidente da União 
de freguesias Camarate, Unhos e Apelação, representantes das instituições do Grupo 
Comunitário, Enc. Educação e moradores. As crianças do Verdine e Nosso Mundo 
solenizaram o acto com um conjunto de cânticos de Natal. 
 11 de Dezembro – Festa de Natal na Apelação 
Objectivos da acção – Transmitir o significado do Natal, incentivar o espírito de 
amizade e solidariedade. Consolidar a relação CATL /Moradores / Grupo Comunitário  
Descrição da acção – O CATL Verdine apresentou a peça de teatro “ O Cavaleiro da 
Dinamarca”, durante a festa espectáculo que teve lugar no Largo 25 de Abril. 
22 de Dezembro – Festa deNatal  
Objectivos da acção – Compreender o significado do Natal., celebrando-o na alegria  
Incentivar o espírito de amizade e solidariedade, consolidar relações entre os Centros do 
SDL, sendo que cada um contribuiu com um ou mais números para a festa conjunta. 
Descrição da acção – Juntamente com todos os Centros do SDL, participamos com 
uma peça de teatro “A visita de Jesus” 
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Utentes do CATL – Centro Verdine 

 

 

Nº de utentes – Caracterização por Idade e Sexo 
Idades Feminino Masculino Total 
6 0 4 4 
7 4 3 7 
8 5 7 12 
9 2 7 9 
10 4 3 7 
11 6 2 8 
12 3 1 4 
13 0 2 2 
14 1 1 2 
+15    
Total 25 30 55 
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2- Actividades Comunitárias em Parceria 

Em Parceria com a C.M.Loures: 
- Movimento “Zero Desperdício” 

Recebemos todas as segundas-feiras do restaurante do IKEA Loures, produtos 
alimentares que foram entregues por nós a famílias que diariamente recebem apoio 
alimentar confeccionado. Alguns enriqueceram também o lanche das crianças do 
CATL.       

- Com o “Espaço Vida”, Centro de Atendimento à Vítima, tem havido ao longo 
do ano acções de informação com crianças /jovens e moradores. Em várias situações o 
SDL tem sinalizado casos que têm beneficiado intervenção e encaminhamento 
adequados. 

- 2 sessões de formação para Pais/ Enc. de Educação “Pais Altamente” 

A Câmara Municipal de Loures proporcionou no nosso Centro, formação para 
esclarecimento de dúvidas e partilha de estratégias sobre:   

• Regras e Limites  
• Auto-estima 
O SDL tem articulado com o CLAI – Centro Local Apoio à integração de 
Imigrantes em várias situações, sinalizando, e encaminhando casos. 

Em parceria como o Contrato Local de Segurança  
Está a ser implementado o projecto de intervenção “Pais formados, filhos educados” 
que tem como objectivo combater as problemáticas da delinquência juvenil e dos 
comportamentos antisociais, na perspectiva de um pleno desenvolvimento das crianças 
e jovens, através da promoção de um papel activo, positivo e competente dos pais e 
educadores, no acompanhamento de todas as dimensões da sua vida.  

Utilização da Educação /Formação Parental para a promoção de competências parentais 
de forma a: 
       Prevenir: 

• Negligências, maus tratos e  abusos na infância 
• Comportamentos delinquentes e antissociais nos jovens 
• Institucionalização de jovens em risco, mediante observação e 

diagnóstico 
• Conflitos familiares potenciadores de situações de risco 

       Potenciar 

• A igualdade de oportunidades em jovens inseridos em contextos 
socioeconómicos desfavoráveis 

• Relações positivas entre pais e filhos 
• A percepção dos pais no que concerne à importância do seu estilo 

educativo no desenvolvimento dos filhos  
• Autoestima dos pais relativamente às suas competências parentais 
• Desenvolvimento equilibrado das crianças /jovens, com vista à formação 

de cidadãos responsáveis 
• Soluções eficazes de gestão e resolução de situações conflituais dentro 

do seio familiar 
• Tolerância inter – geracional entre pais e filhos. 
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Em Parceria com o Grupo Comunitário da Apelação 
10 de Abril – Festa S. Salvador do Mundo 
Como em anos anteriores realizou-se a festa de S.Salvador do Mundo. Festa com raízes 
culturais em Cabo Verde, mas com a participação de todas as comunidades do Bairro. O 
SDL a Paróquia e moradores formaram uma comissão organizadora. 
De manhã realizou-se uma missa campal seguida de procissão, até à igreja da Apelação, 
onde foram apresentados os novos juízes. Seguiu-se um almoço comunitário com 
gastronomia de Cabo Verde, oferecido pelos juízes. A tarde foi animada com muitos 
grupos de artistas do bairro e alguns convidados. 
01 de Outubro- Festa Nossa Senhora da Fonte 
Descrição da acção : 

• A festa começou de manhã com o desfile dos bombos Batebatuque do CATL 
Verdine 

• Da Igreja saiu uma procissão/caminhada com a imagem de Nossa Senhora, até 
ao local da realização da festa 

• Missa campal com a participação das crianças e jovens do CATL, nas leituras, 
no coro e nas oferendas por elas levadas ao altar. 

• Almoço comunitário que foi confeccionado no nosso Centro, por grupos de 
cozinheiros/as das várias comunidades do bairro e foi servido em standes 
preparados para o efeito. Houve direito a provar ou comer de todos os pratos, 
num espaço com mesas e cadeiras protegido com um toldo, para quem 
desejasse. O preço estipulado por refeição, com direito a um prato típico ou 
mais, sumo, pão e fruta, foi de cinquenta cêntimos. 

• Tarde de animação com diversos grupos de artistas locais de todas as idades e 
artistas convidados. 

Objectivos 
• Promover a integração social e a presença harmoniosa da diversidade, cultural, 

por via do envolvimento de todos. 
• Estimular a consciência de cidadania, integrada numa perspectiva socio-

comunitária 
• Mobilizar e responsabilizar a comunidade nas actividades religiosas, culturais e 

recreativas 
• Diminuir as condições geradoras de exclusão social 
• Revitalizar e rentabilizar os saberes locais, assim como os dos moradores 

imigrantes 
Recebemos apoio da C.M.Loures  e União de Freguesias da Camarate, Unhos  e 
Apelação. A organização foi da responsabilidade do SDL. 
11 de Dezembro -Festa de Natal 
Realizou-se a Festa de Natal da Apelação no Largo 25 de Abril no centro da 
Freguesia. O SDL, juntamente com o Grupo Comunitário esteve na organização. 
Depois do almoço com todos os elementos do grupo comunitário, foram 
apresentadas pelas diversas instituições da freguesia, o Agrupamento Escolas 
Apelação, o JI Nosso Mundo, CATL Verdine, Teatro Ibisco, Projecto Apelarte – 
Escolhas os artistas locais. O espectáculo preparado por cada entidade foi 
apresentado por dois palhaços que durante o espectáculo deliciaram as crianças com 
um número de magia. Também houve um artista convidado cigano, que animou a 
tarde com a subida a palco de muitas jovens ciganas que dançaram. A festa terminou 
com a entrega de uma mochila que tinha um jogo didáctico e vários doces, gomas, 
chocolates, pipocas. 
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Decorrente de um protocolo de cooperação entre o SDL e SCMLisboa 

Uma carrinha devidamente equipada com pessoal médico e de enfermagem esteve no 
CATL Verdine, para proceder à avaliação de peso, altura, massa corporal, tensão 
arterial e rastreios de saúde oral e visual, glicémia e colesterol. As crianças foram 
observadas, mediante autorização previamente pedida aos Encarregados de Educação. 
Estes, posteriormente, receberam os resultados dos exames e em caso de necessidade, 
com a indicação para serem seguidos em consulta no Centro de Saúde Domingos 
Barreiros da SCMLisboa. 
Continuamos a fazer parte do consórcio do projecto “ Apelarte – E6G” no âmbito do 
programa Escolhas, colaborando activamente neste, que tem sede na Quinta da Fonte. 

Decorrendo do Protocolo de Cooperação assinado com a Direcção Geral de 
Reinserção Social – para trabalho a favor da comunidade, relacionamo-nos com a 
equipa penal 2 – recebendo indivíduos que, no âmbito de sansões penais, realizam 
trabalho a favor da comunidade. 

 3 – Serviço de Atendimento Afecto ao Centro Comunitário 

No serviço de atendimento prestámos apoio a todas as pessoas que chegaram até nós 
com os seus problemas. Atendemos indivíduos de várias origens e de diferentes grupos 
etários. Os problemas apresentados foram relacionados com: 

• Prestações sociais 
• Saúde 
• Acompanhamento escolar 
• Habitação 
• Emprego / Formação  
• Apoio Alimentar / Banco alimentar 
• Necessidades de bens essenciais 
• Consulta Segurança Social directa – marcação de atendimento, impressão de 

documentos, verificação de apoios sociais 
• Acompanhamento judicial 
• Apoio pecuniário pontual para bens de primeira necessidade 

Foi realizada a articulação interinstitucional e as diligências necessárias para a resolução 
dos problemas apresentados. 
Procedemos à realização de visitas domiciliárias, para observação ou 
registo/acompanhamento de casos, transmissão de informação, entrega de documentos 
ou em situações de dificuldade de mobilidade dos utentes. 
A tipologia dos problemas e respectiva qualificação é apresentada nos quadros em 
anexo. 
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Serviço de Atendimento Centro Comunitário 

Nº de utentes – Caracterização por Origem Étnica 

 

 

 

 

Nº de Utentes – Caracterização por Idade e Sexo 

 
Idades   

 
Feminino 

 
Masculino 

 
Total 

 0 -  9    
10 - 19 4 3 7 
20 - 29 15 4 19 
30 - 39 27 12 39 
40 - 49 25 11 36 
50 - 59 12 9 21 
60 - 69 16 8 24 
70 - 79 5 2 7 
+  -  80 4 3 7 
Total 108 52 160 
 

 

  

 
Origem Étnica 

 
Feminino 

 
Masculino 

 
Total 

Português Caucasiano 20 7 27 
Português Cigano 32 16 48 
Port. Origem Africana 22 10 32 
Port. Origem Indiana 0 0 0 
Angolanos 6 4 10 
Brasileiros  0 0 0 
Búlgaros 0 0 0 
Caboverdeanos  15 7 22 
Guineense 7 5 12 
Indianos 0 0 0 
Romenos 0 0 0 
Santomenses 6 3 9 
Outros 0 0 0 
Total 108 52 160 
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Atendimentos/Visitas Domiciliárias 
 

Atendimento/Apoio técnico Total Resolvido nós Articulação Entidades com quem se articula Códigos 
RSI 32  32 S.Social, 1 
Abono de Família 3  3 S.Social 2 
Pensão social 12  12 S.Social, C.Saúde,J.Freguesia 3 
Compl. Solidário Idosos /Subsídios 29  29 S.Social, J.Freguesia,  4 
Apoio domiciliário/internamento lar 9  9 S.Social, C.Saúde, CMLoures 5 
Marcação consultas médicas 60 21 39 C.Saúde, Hospitais, consultórios 6 
Acompanhamento escolar 15 5 10 Escolas 1º,2ºciclo,escola segura PSP 7 
Acompanhamento Médico 39 15 24 Centro Saúde, Hospitais, Consultóri 8 
Problemas Habitação 42  42 C.M.Loures, J.Freguesia,IHRU, 9 
Necessidade Bens Essenciais 13 7 6 Entreajuda, J.freguesia, 10 
Violência Doméstica 2  2 APAV, PSP,C.Local segurança 11 
Crianças em risco 1  1 CPCJ-Loures,PSP 12 
Apoio Alimentar BA 474 474  Banco Alimentar 13 
Preenchimento de Doc`s 59 59  S.Social,C.M.Loures,  14 
Leitura /interpret.Doc`s 61 61  S.Social, C.M.Loures,Tribunais 15 
Emprego /Formação 22  22 C.Emprego 16 
Consulta Seg. S Directa/PortFinanças 49 49  S.Social, Finanças,  17 
Acompanhamento Judicial 11  11 J.Freg.,TribunaisS.Social, Advogados 18 
Legalização/SEF 16  16 SEF,CLAI - Loures 19 
Apoio Financeiro 25 25   20 
Contactos telef. 37 37  Vários destinatários 21 
Total 1011 753 258   
     
Idades Feminino Masculino Total Indicação dos motivos de atendimento 
0-06 0 0 0  
10-19 6 5 11 1,2,9,14,15 
20-29 98 43 141 1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20 
30-39 140 56 196 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
40-49 195 46 241 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20 
50-59 179 49 228 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20 
60-69 66 36 102 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20 
70-79 51 19 70 3,4,5,6,8,9,10,13,14,15,17,20,21 
80 e + 17 5 22 3,4,8,13,14,15,20 
Total 752 259 1011  

 
Visitas Domiciliárias – Centro Verdine - 2016 

Nº de cod  Motivo   Nºde                                       Fundamentaram  Atendimentos 
Visitas   Visitas Cod Motivo 

4 1 Transmitir informação  0 1 Encaminha/to/Registo Caso 
2 3 Dificuldade mobilidade utente 4 2 Encaminha/to/Registo Caso 
1 4 Dificuldade mobilidade utente 3 3 Encaminha/to/Registo Caso 
1 5 Verificação de condições 0 4 Encaminha/to/Registo Caso 
1 5 Acompanhar utentes  0 5 Encaminha/to/Registo Caso 
4 6 Comunicar data consulta 0 6 Encaminha/to/Registo Caso 
10 7 Falar utente e família 7 7 Encaminha/to/Registo Caso 
3 7 Visita conjunta com várias entidades 0 8 Encaminha/to/Registo Caso 
6 8 Acompanhar utente  9 9 Encaminha/to/Registo Caso 
3 9 Visita conjunta com várias entidades 0 10 Encaminha/to/Registo Caso 
3 9 Verificação de condições 0 11 Encaminha/to/Registo Caso 
7 9 Transmitir informação 0 12 Encaminha/to/Registo Caso 
6 10 Verificação de condições 0 13 Encaminha/to/Registo Caso 
3 10 Visita conjunta com várias entidades 7 14 Encaminha/to/Registo Caso 
6 10 Oferta Excep. medicamentos/Bens essenciais 0 15 Encaminha/to/Registo Caso 
2 20 Visita conjunta com várias entidades 2 16 Encaminha/to/Registo Caso 
    17 Encaminha/to/Registo Caso 
    18 Encaminha/to/Registo Caso 
    19 Encaminha/to/Registo Caso 

    20 Encaminha/to/Registo Caso 
    21 Encaminha/to/Registo Caso 

Total   Total   
62   22   

 
*Para além deste apoio, fornecemos refeições confeccionadas diariamente a 20 famílias, perfazendo 59 
pessoas. 
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4- Entidades Parceiras 

• Agrupamento de escolas da Apelação 
• Ajuda de Mãe 
• Amua – Associação de Moradores Unidos da Apelação 
• Associação Mais Cidadania 
• C.M.Loures 
• Contrato Local de Segurança Loures 
• Centro Saúde da Apelação / Sacavém 
• Curpi 
• Fundação Aga Khan 
• Grupo Recreativo Apelaçonense 
• Igreja Quinbanguista 
• JI e CATL Nosso Mundo 
• União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação 
• Leões Apelaçonenses  
• Médicos do Mundo 
• Paróquia da Apelação 
• Programa Escolhas “ Apelarte” 
• PSP 
• Teatro Ibisco 

5 – Previsão de Actividades em 2017 

Pretende-se continuar a desenvolver o trabalho decorrente da programação, incluindo 
algumas actividades como aulas de percussão, capoeira, inglês e dança. Pretende-se 
fomentar a interacção e a dinamização da comunidade com iniciativas da 
responsabilidade do SDL, e acções em parecia com outras entidades. 

 Propomo-nos: 
• Cantar as Janeiras 
• Festejar o Carnaval 
• Fazer visitas de estudo 
• Participar em encontros de capoeira 
• Colónia de férias 
• Acampamento de Verão 
• Festa de NªSª da Fonte 
• Festa da Padroeira NªSª da Encarnação 
• Festa da Juventude 
• Festa de S. Salvador do Mundo 
• Festa de Natal da Apelação 
• Festa de Natal SDL 

No âmbito do protocolo entre a SCMLISBOA e o SDL, o projecto “Saúde Mais 
Próxima”, vai continuar a dar apoio às crianças e jovens do CATL, assim como sessões 
de informação / sensibilização aos encarregados de educação. 

 A partir do protocolo entre a Fundação Aga Khan e o Patriarcado de Lisboa, está 
prevista a implementação de cursos de formação profissional, e de competências 
básicas. 
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 Tencionamos participar de forma activa em projectos em parceria com: 
• Grupo comunitário da Apelação 
• Projecto Apelarte – Programa Escolhas 6ºgeração 
• Direcção de Reinserção Social, recebendo indivíduos que no âmbito de sanções 

penais vão realizar trabalho a favor da comunidade. 
• Associação Moradores Unidos Apelação 
• Teatro Ibisco 
• C.M.Loures 
• União de Freguesias Camarate Unhos e Apelação 
• Paróquia de Nossa Senhora da Encarnação – Apelação. 
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Ameixoeira – Quinta da Torrinha 
 

1 – Actividades do Centro Majari 
 
 Mais um ano decorreu e muitas foram as actividades educativas levadas a cabo com o 
intuito de fazer cumprir a programação previamente definida, dentre as quais 
destacamos alguns dias em que se realizaram actividades extraordinárias dentro ou fora 
do Centro. 

1.1– Pré-Escolar 
15 de Fevereiro de 2016: Desfile de Carnaval 
Objectivo da Acção: Viver a tradição, estimular a criatividade, imaginação, sentido 
estético e interação com a comunidade 
Descrição da acção: Devido ao mau tempo, a actividade foi realizada no interior da 
sala. Realizou-se um desfile acompanhado de música infantil. Após o desfile houve um 
baile de máscaras. 
19 de Fevereiro 2016: Fantaços 
Objectivo da Acção: Proporcionar momentos de alegria e magia às crianças. 
Descrição da acção: Foi realizado pelo grupo de voluntários amigos deste SDL, um 
pequeno teatro com animais da quinta. Seguiu-se uma pequena história encenada com 
fantoches e marionetes. Por fim, houve magia com o palhaço Sacolas, tendo as crianças 
sido chamadas a participar. Terminou a sessão com bonitas canções mimadas e 
acompanhadas pela viola. 
14 de Março 2016: Acção da Santa Casa “Saúde mais Próxima” 
Objectivo da Acção: Realização de rastreios 
Descrição da acção: As crianças foram vistas por enfermeiros que lhes fizeram alguns 
exames de rastreio: 
Visão; audição; peso; medida; glicémia; colesterol; dentes. 
Nota: Os rastreios são realizados através de jogos de despiste. 
23 de Março 2016: Passeio à PT  
Objectivo da Acção: Proporcionar momentos lúdicos com jogos e cinema (“Rei Leão”) 
no Auditório das instalações.  
Descrição da acção: A recepção foi feita por um grupo de jovens estagiários e pela Dra. 
Helena Marques. No largo do Edificio da PT foram realizados diferentes jogos de 
grupo. Foram tiradas várias fotografias. Seguiu-se a sessão de cinema, terminando com 
um lanche partilhado e cedido pela PT. 
5 de Maio 2016: Passeio pedonal 
Objectivo da Acção: Proporcionar momentos de contacto com a natureza, observação e 
recolha de elementos. 
Descrição da acção: Passeio/caminhada ao longo de todo o passadiço que fica em 
frente ao Centro. Ao longo do passeio as crianças foram recolhendo os elementos, 
observando atentamente a natureza. 
1 de Junho 2016: Dia da Mundial da Criança 
Objectivos da Acção: Promover momentos de alegria e diversão. Proporcionar um dia 
diferente da rotina do jardim-de-infância. 
Descrição da acção:  
Foi um dia repleto de animação, onde muitas coisas aconteceram: 
- Pinturas faciais.  
- Diferentes jogos: 

• Jogo do autocolante 
• Jogo do encontra o urso 
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• Rebenta balões 
• Modelagem de balões. 
• Baile 
• Almoço no exterior 

20 de Junho 2016: Festa nas Galinheiras 
Objectivos da Acção: Sensibilização para as questões da saúde, com a realização de 
rastreios gratuitos para adultos, jovens e crianças. Participação em diferentes sessões 
educativas, ginástica/aulas de zumba. 
Descrição da acção: Ao chegar as crianças assistiram a uma sessão educativa de 
alimentação saudável e não saudável, seguindo-se uma sessão educativa sobre a higiene 
oral e uma pequena formação de primeiros socorros. A visita terminou com uma alegre 
sessão de zumba. As crianças receberam sacos e bonés de presente.  
21 de Junho 2016: Biblioteca Clarinha 
Objectivos da Acção: Realizar sessões de leitura, dando a conhecer histórias diferentes. 
Trazer a “biblioteca” às crianças e proporcionar momentos diferentes, quebrando as 
rotinas.  
Descrição da acção: Iniciou-se a sessão com uma história, incentivando a participação 
das crianças, seguindo-se depois uma actividade prática relacionada com a história. 
30 de Junho 2016: Reunião de Pais  
Objectivos da Acção: Sensibilizar os pais e encarregados de educação para a 
importância do contacto frequente com a escola e para a grande importância que esta 
assume na vida de uma criança. Solicitar a colaboração dos pais e encarregados de 
educação para algumas actividades. 
Descrição da acção: A reunião decorreu como previsto, tendo sido transmitido o que se 
pretendia e solicitada a participação dos presentes, fomentando interacção que 
contribuísse para a valorização da frequência escolar, por parte dos E.E. 
11 de Julho: Festa de Final de Ano 
Objectivos da Acção: Fomentar o convívio entre as famílias e a comunidade educativa.  
Dar a conhecer o trabalho realizado ao longo do ano, assim como o que as crianças são 
capazes de fazer e de aprender. Proporcionar momentos de alegria. 
Descrição da acção: No espaço exterior, com os pais a assistir, as crianças actuaram, 
fazendo uma dança _”Vamos de férias” e depois uma peça de teatro_ “A Carochinha e o 
João Ratão”. Terminou com a entrega dos Diplomas e um lanche para as famílias. 
18 a 22 de Julho 2016: Colónia de Férias 
Objectivos da Acção: Proporcionar dias de aventura, novas emoções, bem-estar e 
contacto com a natureza. Fomentar o espírito de grupo e o convívio entre os diferentes 
Centros, aumentar os conhecimentos, aprendendo de uma forma lúdica. 
Descrição da acção: Manhãs idas à praia. Tardes- visitas a diferentes parques e museus 
e realização de jogos desportivos. 
3 de Outubro 2016: Reunião de Pais.  
Objectivos da Acção: Informar os pais e encarregados de educação sobre as regras de 
funcionamento da Instituição. Entrega do Regulamento Interno. Sensibilizar para o 
trabalho que é feito no Centro Majari e envolver as famílias nas actividades do 1º 
periodo. 
Descrição da acção: A reunião decorreu como previsto, tendo sido transmitidas as 
informações necessárias e solicitada a colaboração dos E.E. Conversa e troca de 
informações. 
31 de Outubro 2016: Dia das Bruxas  
Objectivos da Acção: Proporcionar momentos divertidos e estimular a criatividade e 
imaginação. Trabalhar as emoções evitando os medos do desconhecido.  
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Descrição da acção: Foi contada uma história “fantasmagórica”, envolta num ambiente 
“tenebroso”, característico do dia. 
Realizaram-se Jogos e brincadeiras diversas alusivas ao dia: 

• Túnel do “terror” 
• Pinturas faciais 
• Danças 

11 de Novembro 2016: S. Martinho  
Objectivos da Acção: Reviver e interpretar a lenda de S. Martinho. Incentivar e 
valorizar as tradições. Proporcionar momentos de alegria e diversão, fomentando ao 
mesmo tempo a atenção ao outro, quando está em má situação. 
Descrição da acção: As crianças ouviram a história de S. Martinho e de seguida 
dramatizaram-na. 
Enquanto as crianças confecionavam os cartuchos e pintavam desenhos alusivos ao 
tema, iam-se assando castanhas. O dia terminou com um alegre magusto de castanha e 
groselha. As crianças levaram uma pequena lembrança para casa. 
21 de Novembro 2016: Dia do Pijama 
Objectivo da Acção: Sensibilizar pais e crianças para «o direito de uma criança crescer 
numa família». É um dia para lembrar que as crianças que vivem separadas dos pais 
devem ter a experiência de uma vida” familiar” de amor e carinho. 
Descrição da Acção: Neste dia as crianças chegaram vestidas de pijama. Trouxeram a 
caixinha com o pequeno donativo “como forma de auxílio aos meninos mais 
desfavorecidos” que entregaram à respectiva educadora. Fez-se um desfile de pijamas, 
acompanhado de música alusiva ao dia. A manhã terminou com dança e diversão para 
todos. 
14 de Dezembro 2016: Saída (Centro Comunitário) 
Objectivos da Acção: Proporcionar momentos de contacto, relacionamento e troca de 
experiências entre os estagiários de enfermagem e as crianças do bairro. 
Descrição da Acção: Ao chegar ao Centro Comunitário, as crianças foram recebidas 
pela Enf. Isabel Vilaça que as conduziu, acompanhadas das educadoras e auxiliares, à 
zona dos jogos. O primeiro jogo realizado foi “Salto de obstáculos”. Depois fez-se um 
jogo sobre “Alimentação saudável”, pintaram-se uns desenhos sobre alimentação, e por 
fim fez-se o jogo dos “Sentidos” (onde as crianças provaram e cheiraram várias coisas) 
e da Memória.  
22 de Dezembro 2016: Festa do Natal 
Objectivos da Acção: Promover o convívio, a fraternidade e o amor entre as crianças, 
as famílias e restante pessoal dos centros. Dinamizar um espectáculo, centrado no Natal. 
Dar a possibilidade de as crianças apresentarem através do teatro e da dança, a sua 
vivência deste acontecimento.  
Descrição da Acção: A festa iniciou-se com as seguintes apresentações: 
-Tambores em festa;  Dança cigana;  Peça musical “Um cantinho do céu”; Peça de 
teatro “ Uma aula no Natal”; Dança “Anunciamos uma grande alegria”; Peça musical 
“O relógio do avozinho” e “capoeira”. 
Aqui realizou-se um pequeno intervalo acompanhado de um lanchinho. 
Regressando às apresentações, vieram os Fantaços, mais peças e danças, e terminou-se 
com um Grupo Coral, com três canções inéditas de Natal. 
No final cada criança foi buscar um saquinho com um lanche oferecido pela Instituição 
para levar consigo. Regressámos então às camionetas, gentilmente oferecidas pela Santa 
Casa da Misericórdia, de Lisboa com destino aos Centros.  
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Utentes do Centro Majari 

UTENTES DO PRÉ-ESCOLAR - CENTRO MAJARI  

Nºde Utentes Pré - Caracterização por Idade e sexo   

Idades 
 
Feminino  Masculino Total 

2 3 1 4 
3 10 10 20 
4 6 1 7 
5 11 6 17 

Total 30 18 48 
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Ameixoeira – Quinta da Torrinha 
 

1.2 – CATL 
 06 de Janeiro: Cantar as Janeiras 
Objectivo da Acção: Ir cantar as janeiras e com isso promover o intercâmbio entre 
instituições e mostrar o que as crianças, quando motivadas, conseguem aprender. 
Descrição da acção: Da parte da tarde as crianças juntamente com as suas monitoras 
deslocaram-se à Associação Raízes - Projecto Passaporte: Programa Escolhas, para lhes 
ir cantar as janeiras e desejar um bom dia de reis. 
5 de Fevereiro: Carnaval  
Objectivo da Acção: Estimular a imaginação e criatividade.  
Descrição da acção: Da parte da tarde as crianças com as suas monitoras desfilaram 
pelas ruas do bairro, todos vestidos a rigor e cada um encarnando a sua personagem 
eleita. Foi uma tarde de brincadeira e animação, onde se lançaram papelinhos e 
serpentinas. 
9 de Março: Deslocação à Junta de Freguesia de Santa Clara 
Objectivos da Acção: Mostrar a opinião de todos acerca dos melhoramentos a levar a 
cabo no bairro e apresentar algumas canções aprendidas nas actividades em sala. 
Descrição da acção: Saída das crianças com as monitoras. Deslocaram-se a pé, no 
período da tarde, até à Junta de Freguesia de Santa Clara, com o objectivo de levar uma 
carta, com a opinião de todos, acerca dos vários melhoramentos a ser feitos no bairro. 
Também apresentaram algumas canções sobre a poluição, que se trabalharam no Catl. 
20 de Junho: Evento Comunidade mais Saudável  
Objectivos da Acção: Alertar as crianças para os cuidados de saúde e ensinar algumas 
regras de primeiros socorros. 

Relativamente à parte lúdica, realizaram jogos e uma aula de zumba. Na parte da 
consciencialização para a saúde, as crianças falaram sobre os cuidados a ter com os 
dentes e ainda tiveram uma pequena amostra do que são os primeiros socorros. 
11 de Julho: Festa de final de ano 
Objectivos da Acção: Comemorar e celebrar mais um final de ano lectivo. Convívio e 
promoção de interacção com as famílias. 
Descrição da acção: Catl e Pré juntaram-se para celebrar mais um final de ano lectivo. 
Foi uma festa cheia de cor e alegria; houve danças e ainda um grupo coral composto 
pelas crianças do nosso Catl. Todos os pais e Encarregados de Educação foram 
convidados a assistir à nossa festa. No fim houve um lanche convívio entre todos. 
18 a 22 de Julho: Colónia de Férias 
Objectivos da Acção: Interacção entre os centros. Levar as crianças a ter uma semana 
fora do bairro, com actividades lúdicas, desportivas e didácticas. Proporcionar aquisição 
e partilha de conhecimentos e bons momentos de animação e diversão. 
Descrição da acção: Logo pela manhã as crianças reuniam-se no Centro e dava-se a 
saída para a praia da Fonte da Telha, nos autocarros cedidos pela Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa. Na praia realizaram-se as seguintes actividades: 

• Recolha de elementos da natureza; 
• Construções na areia com o tema “Animais em risco de extinção”; 
• Jogo de futebol – campeonato entre centros; 
• Apresentação dos hinos da colónia; 

Descrição da acção: As crianças deslocaram-se a pé ao Largo das Galinheiras, no 
período da manhã, acompanhados das suas monitoras, para participar no evento 
Comunidade mais Saudável. 
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• Jogo das letras; 
• Limpeza da praia; 

No período da tarde todos se deslocavam cada dia para um parque ou jardim onde lhes 
era levado o almoço e onde se realizavam diversas actividades: 

• Parque da Serafina – Gincana 
• Belém – Visita ao Museu dos Coches 
• Estádio Nacional (Jamor) – Desfile de aletas e Prática desportiva 
• Jardins de Belém – Jogos Tradicionais 
• Parque dos Moinhos – Visita e Apresentação das danças de todos os Centros, em 

festa final 
21 de Novembro: Reunião de Pais 
Objectivo da Acção: Falar com os pais e encarregados de educação acerca dos 
trabalhos e actividades realizadas no Centro e mostrar-lhes um pouco desse trabalho, 
envolvendo-os na dinâmica do Catl.  
Descrição da acção: À tarde, na sala polivalente do Centro, realizou-se a reunião de 
pais, onde se apresentou algum do trabalho desenvolvido até aqui, bem como os 
objetivos futuros. 
Foi apresentada a peça; “O Cavaleiro da Dinamarca”, que as crianças, neste início de 
período, trabalharam e aprenderam a dramatizar, para apresentar nesta ocasião. 
Foram também apresentadas aos pais e encarregados de educação algumas canções que 
aprenderam com entusiasmo e dedicação. 
20 de Julho: Deslocação ao Parque de Santa Clara. 
Objectivos da Acção: Proporcionar um dia diferente e treinar para a participação nos 
jogos desportivos, a realizar no Estádio Nacional. 
Descrição da acção: As crianças, acompanhadas das suas monitoras, deslocaram-se ao 
Parque de Santa Clara, onde realizaram vários jogos tradicionais, corridas, saltos e 
ensaiaram a marcha a apresentar durante a Colónia de Férias. 
Foi um dia bem passado, ao ar livre e a desfrutar da natureza. As refeições, tanto o 
almoço como o lanche, foram em forma de piquenique, no Parque.    
22 de Dezembro: Festa de Natal do SDL da Pastoral dos Ciganos. 
Objectivos da Acção: Partilha de vários momentos culturais, conhecimentos e de bons 
momentos entre todas as crianças da Instituição, seus familiares e amigos; celebrar em 
conjunto o Nascimento de Jesus. 
Descrição da acção: A festa decorreu na parte da tarde, no Auditório da Escola 
Superior de Enfermagem. O transporte foi em autocarros cedidos pela Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa. 
Todos os centros participaram e todos apresentaram os seus trabalhos. O nosso Catl 
apresentou a dança cigana, uma peça musical intitulada “O Brilho de Natal” e ainda 
subiu ao palco mais uma vez para apresentar o grupo coral, a encerrar a festa. 

 Ao longo de todo o ano continuaram as aulas de dança, capoeira e percussão, assim 
como as actividades de inglês e o apoio ao estudo. 
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Utentes do Centro Majari 

CATL: 

Nºde Utentes CATL - Caracterização por Idade e sexo 

Idades 

 
Feminin
o  

Masculin
o Total 

6 13 6 19 
7 8 6 14 
8 5 5 10 
9 2 4 6 
10 6 2 8 
11 5 1 6 
12 6 3 9 
13 2 2 4 
14 2 1 3 

15 aos 
17  3 1 4 
Total 52 31 83 
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2 – Actividades Comunitárias em Parceria 
 
2.1 - Pré-Escolar 
 
 À semelhança dos anos anteriores, recebemos a visita da Ludoteca da Clarinha – 
Biblioteca da Junta de Freguesia de Santa Clara. Nestas sessões é contada uma 
história às crianças e depois é-lhes proposta uma actividade. Com esta dinâmica 
procura-se desenvolver a capacidade de atenção e concentração e promover o 
desenvolvimento de competências sociais e emocionais, despertando e reforçando a 
relação da criança com o livro e com a leitura, permitindo novas e diferenciadas 
vivências, através de histórias, actividades e técnicas diversas. 
  
 Continuaram em 2016 os rastreios de saúde no âmbito de um protocolo assinado com 
a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Projecto Saúde Mais Próxima. A unidade 
móvel, com pessoal médico e de enfermagem, deslocou-se ao Centro e realizou 
individualmente exames. Para tal, informaram-se atempadamente os pais/encarregados 
de educação sobre o programa, pediu-se o seu consentimento e preencheram-se 
questionários individuais. 
 Acompanharam mais regularmente algumas situações referenciadas de obesidade e/ou 
colesterol, para além de realizarem outros exames de despiste.  
 
2.2 – CATL 
 
 Em parceria com a Associação Raízes – Associação de Apoio à Criança e ao Jovem, 
participámos em várias reuniões de trabalho do Projecto “Passaporte Pá Música – 
E6G” , desenvolvido no âmbito do Programas Escolhas E6G, que definiam as 
actividades e objectivos a cumprir.  
 Na lógica de um acompanhamento integrado da família, esta parceria foca-se no 
trabalho com a criança e com o jovem trabalhando em articulação, no sentido de melhor 
acompanhar a situação escolar das crianças e jovens que frequentam o nosso CATL e de 
lhes proporcionar actividades novas e enriquecedoras. Para além disso, este ano também 
se incluiu um trabalho com o Pré-escolar, procurando através da música, trabalhar e 
promover competências pessoais, sociais e escolares.  
 
Com o Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar, com a Escola EB1 Maria da 
Luz de Deus Ramos e Escola EB1 das Galinheiras, continuámos um trabalho em 
articulação, com reuniões com os diferentes professores e técnicos, no sentido de 
melhorar os comportamentos e aproveitamento escolar das nossas crianças.  
 
3 – Serviço de Atendimento Afecto ao Centro Comunitário 
 
 Neste Centro temos registo de 151 famílias, de várias etnias e nacionalidades, sendo 
que a maior parte são famílias ciganas, residentes no bairro há vários anos. 
Acompanhámos mais regularmente cerca de 124 famílias ciganas e não ciganas em 
vários domínios da vida quotidiana, desde a educação, à saúde, alimentação, habitação e 
integração social. 
 No ano de 2016 apoiámos mensalmente 48 famílias com bens alimentares e ainda 
continuámos a dar resposta a algumas situações reveladoras de maior carência, com 
refeições diárias já confeccionadas. 
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 Em lista de espera para apoio alimentar temos neste momento 27 famílias. 
 
 Continuámos a registar o interesse da população em inscrever-se para Acções de 
Formação, exigidas pelo contrato de RSI em articulação com os Centros de Formação 
Profissional. Contámos com mais de 90 inscrições para cursos de Competências 
Básicas, uma vez que não avançaram as formações previstas para este ano de 2016, por 
parte dos Centros de Emprego.  
  
 Ainda no que respeita ao Atendimento Social, continuou a desenvolver-se um trabalho 
nas seguintes vertentes: 
 

• Informação e orientação dos utentes; 
• Realização de visitas domiciliárias; 
• Encaminhamento e apoio a pessoas para a sua organização individual e familiar 

(pensões, abonos, subsídios, etc.); 
• Acompanhamento escolar; 
• Orientação e Informação na resolução de problemas habitacionais, de saúde e 

judiciais; 
• Orientação e Informação na procura de emprego; 
• Leitura, interpretação, preenchimento e impressão de documentos; 
• Marcação de atendimentos;  
• Ajuda através de apoios não pecuniários (géneros alimentares, vestuário, 

calçado, electrodomésticas, mobílias, etc.); 
• Ajuda através de apoios pecuniários pontuais, destinados à manutenção dos 

agregados (pagamento de luz, água, medicamentos, óculos, etc.); 
• Elaboração de Informações Sociais; 
• Acompanhamento Sócio-Familiar; 
• Reuniões e sessões de informação/sensibilização;  
• Banco Alimentar; 
• O Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados – FEAC – para apoio a 48 Famílias 

não forneceu produtos durante este ano. 
• Colaboração nas parcerias locais. 

 
 Para além do atendimento, desenvolveu-se um trabalho de articulação com as várias 
entidades locais, com vista ao desenvolvimento de actividades e acções que 
contribuíssem para a capacitação e esclarecimento da população. É neste contexto e 
com este propósito que trabalhámos com algumas parcerias, em vários Grupos de 
Trabalho.  

 Numa lógica de trabalho com a comunidade e para a comunidade, tentando incrementar 
positivamente a vivência destas famílias, continuámos a trabalhar em parceria com o 
Grupo Comunitário das Galinheiras e Ameixoeira, participámos em reuniões de 
trabalho, onde se abordaram diversas temáticas relacionadas com os vários projectos das 
Instituições parceiras e com as situações que cada uma quis dar a conhecer aos restantes 
parceiros.  
 Este grupo tentou fazer a ponte entre o trabalho dos vários projectos implementados no 
território, procurou estar atento à comunidade, detectando os problemas que surgem 
frequentemente e procurando as respostas adequadas às necessidades emergentes. 
  Neste ano destacamos a visita técnica, guiada pela CML, ao Parque do Vale da 
Ameixoeira, com o objectivo de assinalar os problemas inerentes ao território e de 
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encontrar a melhor forma de o “devolver” à população residente, como espaço de uso 
diário e de lazer. 
 
 Em 2016 continuámos a trabalhar e a acompanhar os percursos escolares das crianças 
com quem trabalhamos. Neste contexto, com a Escola D. José I, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, a CPCJ – Lisboa Norte e outras Instituições locais, 
continuámos a participar em vária reuniões de acompanhamento de alunos cujos 
percursos escolares necessitavam de intervenção, quer por abandono quer por 
absentismo e ainda por baixo/nulo rendimento escolar, motivado pelo desinteresse 
próprio e dos Encarregados de Educação. 
 Com base nas informações trocadas, falou-se com as crianças e jovens, alertando-os 
para os perigos inerentes aos comportamentos que têm e falou-se também com os pais, 
argumentando e insistindo na necessidade dos filhos não faltarem à escola e de 
cumprirem os horários e as regras inerentes à escola. 
 Especificamente para as famílias que acompanhamos e que têm crianças a frequentar 
este estabelecimento de ensino, bem como outros de 1º ciclo mas do mesmo 
agrupamento, definiram-se e planificaram-se reuniões com professores/técnicos, com 
vista a um acompanhamento mais específico e direccionado de cada situação particular, 
tentando articular esforços no sentido de promover a frequência escolar e melhorar os 
comportamentos e o aproveitamento dos alunos.      
 Contámos uma vez mais com o apoio do Centro de Saúde do Lumiar para o 
acompanhamento das crianças e famílias, nomeadamente no que se refere às consultas e 
exames marcados, à vacinação, orientações sobre alimentação, higiene e 
encaminhamento médico de casos, tanto no serviço de atendimento às famílias (Centro 
Comunitário) como no Pré-escolar e CATL. 
 Neste relacionamento institucional verificou-se da nossa parte uma articulação directa e 
a sinalização das situações que carecera de intervenção, assim como fizemos uma ponte 
entre aquela Instituição e as famílias, uma vez que estando no terreno e em contacto 
diário, assumimos uma posição privilegiada e facilitadora da comunicação. 
 

 O Grupo de Trabalho de Emergência Social, criado no âmbito da Comissão Social 
da Freguesia de Santa Clara e do qual continuamos a fazer parte, continuou o seu 
trabalho e tem tentado promover soluções no âmbito da alimentação para os residentes 
do território. 
 O objectivo é incentivar a partilha de boas práticas e criação de novas estratégias para 
melhorar a distribuição de bens alimentares. Deste grupo fazem parte as instituições que 
recebem Banco Alimentar/FEAC (Centro Social Paroquial das Galinheiras; Centro 
Social Paroquial da Ameixoeira; Banco Alimentar da Paróquia de S. Bartolomeu da 
Charneca; Pastoral dos Ciganos e Associação Lusofonia), bem como outras instituições 
que directamente fornecem bens alimentares (Cantina Social da JF Santa Clara e Refood 
Santa Clara).  
 No âmbito deste grupo de trabalho, criou-se uma Grelha Codificada de Acesso Restrito 
que continua a ser utilizada e que é actualizada regularmente. Esta grelha agrega todas 
as pessoas que usufruem de apoio alimentar em cada uma das várias Instituições, bem 
como uma compilação das respostas existentes. O mapeamento de todo o território 
identifica quem recebe e quem é Mediador, consoante a morada. 
 No âmbito deste grupo de trabalho foi criado o “BIP ZIP Alimentar em Rede” que teve 
ao longo do ano várias actividades nas quais participámos. 
 O projecto visou a formação de voluntários com vista a dar apoio no processo de 
recolha e distribuição dos cabazes alimentares junto das instituições que manifestem 
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essa vontade/necessidade. Contemplou a realização de várias sessões nas várias 
Instituições, com vista a fazer um levantamento da satisfação dos beneficiários 
relativamente ao serviço, assim como se tentou perceber o tipo de alimentos que as 
famílias recebem, como os gerem e o aproveitamento que fazem deles. 
O projecto culminou com a realização de um evento para toda a comunidade, onde se 
confeccionaram vários pratos, tentando aproveitar ao máximo os alimentos e reduzindo 
ao mínimo o desperdício. 
Será lançado um livro “Alimentar em rede” que reflecte o trabalho desenvolvido ao 
longo do projecto. 
Como forma de dar continuidade a este trabalho preparou-se uma nova candidatura ao 
Programa BIP/ZIP, com o projecto “Faz-te em Santa Clara”. Pretendeu-se escutar a 
população para levantamento de necessidades, dificuldades e potencialidades, orientar 
as famílias, formar tutores de famílias, desenvolver workshops de cozinha, higiene e 
segurança alimentar e gestão do orçamento familiar e criar um espaço de “despensa no 
bairro”, onde as famílias possam trocar bens de que necessitam por outros que não 
utilizem e de que disponham.   
A entidade promotora é o Centro Social e Paroquial da Charneca/Galinheiras e a 
parceria é composta pela Junta de Freguesia de Santa Clara, Pelo Secretariado 
Diocesano de Lisboa da ONPC, pela Escola Nacional de Saúde Pública e pelo Centro 
Social e Paroquial da Ameixoeira.  
 
 Em parceria com a Gebalis, organizaram-se duas acções de sensibilização, no 
âmbito da implementação do I Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência 
Doméstica e de Género – Medida 3 – Acções de sensibilização, para grupos específicos, 
sobre temáticas específicas, com vista à prevenção da discriminação e da violência. 
 No espaço polivalente do nosso Centro Majari decorreram estas duas acções orientadas 
pela UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta.    
 As sessões decorrem em períodos diferentes, uma de manhã e a outra à tarde e 
contaram com cerca de 12 mulheres que participaram ativamente sempre que 
solicitadas. 
 No final ofereceu-se um lanche e foi um momento de conversa informal mas muito 
proveitosa para o tema tratado. 
   
À semelhança de anos anteriores e decorrente de um Protocolo de Cooperação assinado 
com a Direção Geral de Reinserção Social – Trabalho a Favor da Comunidade, 
continuámos a relacionar-nos com várias Equipas Penais de Lisboa,  
tendo recebido algumas pessoas que realizaram trabalho a favor da comunidade. Neste 
âmbito, realizaram-se vários contactos e diligências com as equipas penais, 
preencheram-se registos de assiduidade e enviaram-se os respectivos relatórios.  
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Ameixoeira – Quinta da Torrinha 

Serviço de Atendimento – Centro Comunitário 

 

Nº de utentes – Caracterização por Origem Étnica 

 

 

 

Nº de Utentes – Caracterização por Idade e Sexo 

 
Idades   

 
Feminino 

 
Masculino 

 
Total 

 0 -  9 0 0 0 
10 - 19 1 1 2 
20 - 29 30 31 61 
30 - 39 38 37 75 
40 - 49 23 20 43 
50 - 59 11 8 19 
60 - 69 1 0 1 
70 - 79 5 0 5 
+  -  80 0 0 0 
Total 109 97 206 
 

 

 

  

 
Origem Étnica 

 
Feminino 

 
Masculino 

 
Total 

Português Caucasiano 3 1 4 
Português Cigano 102 95 197 
Port. Origem Africana 0 0 0 
Port. Origem Indiana 0 0 0 
Angolanos 0 0 0 
Brasileiros  0 0 0 
Búlgaros 0 0 0 
Caboverdeanos  0 0 0 
Guineense 1 0 1 
Indianos 0 0 0 
Romenos 0 0 0 
Santomenses 3 1 4 
Chineses 0 0 0 
Total 109 97 206 
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Atendimentos/Visitas Domiciliárias 
Atendimento/Apoio técnico Total Resolvido 

nós 
Articulaçã

o 
Entidades com quem se articula Códigos 

RSI 138 98 40 Santa Casa e Segurança Social 1 
Abono de Família 146 105 41 Santa Casa e Segurança Social 2 
Pensão social 13 7 6 Santa Casa e Segurança Social 3 
Comp. Solidário Idosos 3 2 1 Santa Casa e Segurança Social 4 
Apoio domiciliário/internamento lar 0 0 0 SS, Centros Saúde, Polícia Segurança Pública 5 
Marcação consultas médicas 33 0 33 C. Saúde, Hostipais e Consultórios vários 6 
Acompanhamento escolar 188 0 188 Escolas de 1º e 2º ciclos/Pais 7 
Acompanhamento Médico 56 0 56 Entrajuda, Centros Saúde, Hospitais, SCM 8 
Problemas Habitação 49 12 37 Gebalis, CML, Santa Casa da Misericórdia 9 
Necessidade Bens Essenciais 48 8 40 SCM, J. Freguesia, Entrajuda, particulares 10 
Violência Doméstica 0 0 0 APAV, PSP 11 
Crianças em risco 6 0 6 Tribunais, CPCJ - Norte, S C M  Lx 12 
Apoio Alimentar BA (48Fx11M)* 528 0 528 Banco Alimentar 13 
Preenchimento de Doc`s 94 69 25 Segurança Social, Escolas, Tribunais 14 
Leitura /interpret.Doc`s 153 153 0 SS, SCM, Gebalis, Tribunais, Finanças, PSP 15 
Emprego /Formação 41 33 8 IEFP, SCM, C. Emprego, Centros Formação 16 
Consulta Seg. Social Directa 229 229 0 Segurança Social 17 
Acompanhamento Judicial 28 0 28 Advogados, tribunais, polícia 18 
Legalização 0 0 0 SEF 19 
Apoio Financeiro 17 17 0  20 
Contactos telef. 158 158 0 Vários destinatários 21 
Total 
 

1928 891 1037    

     
Idades Feminino Masculino Total Indicação dos motivos de atendimento 
0-06 0 0 0  
10-19 36 0 36 1; 2; 7; 9; 13; 15; 16; 17; 18; 21 
20-29 143 5 148 1; 2; 7; 9; 13; 15; 16; 17; 18; 21 
30-39 737 26 763 1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21 
40-49 585 44 629 1; 7; 8; 9; 10; 13; 15; 16; 21 
50-59 100 45 145 1; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 16; 21 
60-69 143 0 143 13; 15 
70-79 64 0 64 13; 15 
80 e + 0 0 0 13; 14 
Total 1808 120 1928  

 

Visitas Domiciliárias – Centro Majari - 2016 
 

Nº de cod  Decorrentes de Atendimentos Nºde                               Fundamentaram  Atendimentos 
Visitas   Visitas Cod Motivo 

4 1 Dificuldade de mobilidade/ de contacto com utente  37 1 Encaminha/to/Registo Caso 
3 2 Dificuldades de análise e resolução de situações 24 2 Encaminha/to/Registo Caso 
3 3 Dificuldade mobilidade utente 5 3 Encaminha/to/Registo Caso 
1 4 Dificuldade de mobilidade do utente 2 4 Encaminha/to/Registo Caso 
0 5 Verificação de condições  0 5 Encaminha/to/Registo Caso 
15 6 Comunicar data consulta 3 6 Encaminha/to/Registo Caso 
57 7 Falar utente e família 83 7 Encaminha/to/Registo Caso 
10 8 Acompanhar utente, levar receita 3 8 Encaminha/to/Registo Caso 
11 9 Observação de caso 5 9 Encaminha/to/Registo Caso 
6 10 Oferta excepcional de medicamentos 9 10 Encaminha/to/Registo Caso 
43 10 Oferta de outros bens 0 11 Encaminha/to/Registo Caso 
2 11 Verificação de situação 2 12 Encaminha/to/Registo Caso 
2 11 Acompanhamento de caso 30 13 Encaminha/to/Registo Caso 
2 12 Acompanhamento de caso 55 14 Encaminha/to/Registo Caso 
24 13 Dificuldade de mobilidade/comunicar informação 74 15 Encaminha/to/Registo Caso 
3 14 Acompanhamento de caso 76 16 Encaminha/to/Registo Caso 
13 15 Transmitir informação 98 17 Encaminha/to/Registo Caso 
12 16 Transmitir informação 12 18 Encaminha/to/Registo Caso 
6 17 Comunicar informação 0 19 Encaminha/to/Registo Caso 
   4 20 Encaminha/to/Registo Caso 
   37 21 Encaminha/to/Registo Caso 

217   559   
Legenda: O número de visitas não corresponde ao número de deslocações ao Bairro, que foi maior, mas sim ao número dos casos 

abordados. 

*Para além deste apoio, fornecemos refeições confeccionadas a duas famílias, perfazendo um total de 10 pessoas. 
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4 – Entidades Parceiras 

 
• Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar (Escola D. José I, Escola das 

Galinheiras, Escola Maria da Luz de Deus Ramos) 
• ANAFS - Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias 
• Associação Lusofonia Cultura e Cidadania 
• Associação de Moradores das Galinheiras 
• Associação Raízes 
• Associação Salamandra Dourada 
• Câmara Municipal de Lisboa – UIT Norte 
• Centro Paroquial das Galinheiras 
• Centro Pedro Arrupe 
• Centro de Saúde do Lumiar 
• Centro Social e Paroquial da Ameixoeira 
• Escola Nacional de Saúde Pública 
• Gebalis 
• JRS – Serviço Jesuíta aos Refugiados 
• Junta de Freguesia de Santa Clara 
• Polícia Municipal de Lisboa 
• Prosaudesc – Associação de Promoção de Saúde Ambiente e Desenvolvimento 

Socio-Cultural 
• PSP – 3ª Divisão 
• Refood Santa Clara 
• Santa Casa Misericórdia de Lisboa/CDCA 
• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Secção Norte – Lumiar 
• S.O.S. Racismo 
 
5 - Previsão de Actividades para 2017 
 Em 2017 propomo-nos continuar a desenvolver o trabalho decorrente da programação, 
incluindo algumas actividades especiais, tais como aulas de percussão, capoeira, inglês 
e dança. Pretende-se fomentar a interacção e dinamização da comunidade com 
iniciativas da nossa responsabilidade e acções em parceria com outras entidades. 
Desta forma pretendemos celebrar/realizar: 

• O Dia de Reis 
• O Carnaval 
• A Páscoa 
• Os Jogos Desportivos 
• Festa de Final de Ano Lectivo 
• Colónia de Férias 
• A Festa Comunitária do Centro 
• O Magusto 
• A Festa de Natal 

Propomo-nos continuar os atendimentos sociais, como temos vindo a desenvolver: 
Em Termos Gerais: 
Tencionamos continuar a articular com o Grupo Comunitário das Galinheiras e 
Ameixoeira, sempre numa perspectiva de intervenção positiva no território 
 



    

86 

 

 É nosso propósito continuar a trabalhar com as Escolas, a Equipa da Santa Casa da 
Misericórdia – Lisboa Norte e a CPCJ – Lisboa Norte, nos casos de alunos cujos 
percursos escolares necessitam de intervenção, quer por absentismo, quer por 
baixo/nulo rendimento escolar. 
 
 No âmbito do Programa Escolhas para 2016 – Projecto “Passaporte P Música – 
E6G” de que somos parceiros, prevemos participar e cooperar nas várias actividades a 
desenvolver. Prevemos ainda continuar a trabalhar em parceria com a Associação 
Raízes, na dinamização de sessões, numa e noutra Instituição, com vista a trabalhar 
várias competências das nossas crianças.   
 
 Prevê-se continuar a articular com o Centro de Saúde do Lumiar, no 
acompanhamento das crianças e famílias, nomeadamente no que se refere à vacinação, 
alimentação, higiene e encaminhamento médico de casos. 
 
 Decorrente do Protocolo de Cooperação assinado entre esta Instituição e a Direcção 
Geral de Reinserção Social, prevemos continuar a articular com as Equipas Penais de 
Lisboa, no sentido de recebermos pessoas para realizar trabalho em favor da 
comunidade. 
  
 No âmbito do Programa Escolhas para 2016 - Projecto “Passaporte Pá Música – 
E6G” de que somos parceiros, prevemos participar e cooperar nas várias actividades a 
desenvolver. Prevemos ainda continuar a trabalhar em parceria com a Associação 
Raízes, na dinamização de sessões, numa e noutra Instituição, com vista a trabalhar as 
várias competências das crianças.   
 
 Tencionamos continuar a participar no Grupo de Trabalho Emergência Social – 
Alimentação que surgiu da Comissão Social de Freguesia de Santa Clara, com o intuito 
de procurar respostas para as graves carências alimentares da freguesia, assim como no 
novo Projecto BIP ZIP – Faz-te em Santa Clara, que veio suceder ao Alimentar em 
Rede, que decorreu no anode 2015.  
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Bairro do Zambujal – Centro Siruga 
1 – Actividades do CATL 

Ao longo do ano foram desenvolvidas diversas actividades com crianças e jovens, 
nomeadamente apoio escolar, informática, inglês, expressão plástica, dança, canto, 
teatro, capoeira e percussão.   
Das actividades educativas realizadas, decorrentes da nossa  programação , destacamos 
alguns dias em que se realizaram actividades extraordinárias dentro do Centro ou no 
exterior. 
6 de Janeiro -  Dia de Reis    
Objectivo da Acção - Comemorar a data, reviver as tradições e estabelecer relações de 
proximidade.  
Descrição da Acção - Neste  dia monitores e crianças deslocaram-se à associação 
ACARPS,  onde apresentaram danças rítmicas e cantaram as janeiras.  
5  de Fevereiro - Festa de Carnaval  
Objectivo da Acção  -  Promover momentos de convívio, de  alegria e criatividade. 
Descrição da Acção - Monitores e crianças prepararam para este dia  a  Festa de 
Carnaval, com desfile de máscaras, pinturas faciais, algumas partidas  e muita música 
para dançar.    
21 de Março - Dia da Árvore e da Floresta 
Objectivo da Acção - Sensibilizar para a preservação do ambiente e alertar para a 
importância das árvores no nosso planeta. 
Descrição da Acção - Neste dia as crianças e monitores prepararam a terra no nosso  
jardim e transplantaram para lá  uma nespereira, para assinalar esta data. 
22 de Março - Audiência com a Presidente da Junta de Freguesia de Alfragide. 
Objectivo da Acção - Apresentar os problemas detectados no bairro pelas crianças, no 
sentido da resolução desses mesmos problemas por  parte da autarquia.  
Descrição da Acção -  As  crianças, acompanhadas dos respectivos monitores, 
deslocaram-se à Junta e apresentaram  um documento à Presidente e à Assistente Social, 
com o registo de alguns problemas que   elas  próprias identificaram no bairro onde 
residem. 
1 de Abril - “ Fantaços” 
Objectivo da Acção  - Proporcionar às crianças e jovens momentos de alegria,  
diversão e de magia. 
Descrição da Acção - No dia 1 de Abril tivemos a presença dos  “ Fantaços” no CATL, 
que nos proporcionaram  um espectáculo de fantoches e de palhaços, realizado por um 
grupo de voluntários, que  graciosamente  vem colaborando connosco e dá muita  
alegria a todas as crianças. A apresentação consistiu em marionetas de fios, fantoches de 
luva, música e a    magia do palhaço Sacolas.  Foi um dia muito especial no Centro 
Siruga. 
8 de Abril - Comemoração do Dia Internacional do Cigano  
Objectivo da Acção - Comemorar o Dia Internacional do Cigano, envolvendo 
instituições e a própria comunidade e dar a conhecer as suas tradições e sua cultura. 
Descrição da Acção - Neste dia um grupo de meninas ciganas deslocou-se ao Centro de 
Juventude de Lisboa, do Instituto Português da Juventude, para actuar no âmbito desta 
iniciativa. O grupo, vestido a rigor, apresentou danças ciganas que encheram de alegria 
todos os presentes. 
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29 de Abril - Campanha de Prevenção dos Maus Tratos Infantis 
Objectivo da Acção - Sensibilizar as crianças e jovens e a comunidade em geral, para a 
prevenção dos maus tratos na infância. 
Descrição da Acção - Com as crianças do CATL foram feitas conversas sobre  os 
Direitos das Crianças, foram elaborados cartazes e jogos alusivos ao tema.  Cada grupo 
com o seu monitor, elaboraram também pequenos laços azuis, que ofereceram às 
pessoas do bairro, assinalando a iniciativa. 
30 de Abril - Festival Infantil de Capoeira  
Objectivo da Acção - Promover um convívio saudável entre todos os participantes da 
modalidade e incentivar todas as crianças e jovens para  a prática do desporto em geral. 
Descrição da Acção - Este dia dedicado à Capoeira, decorreu na Escola Básica Luis 
Sttau Monteiro em Loures, com a participação de todos os centros do SDL. Houve aulas 
de dança, capoeira e percussão, cânticos e roda de capoeira, com a entrega de diplomas 
de graduações. Realizou-se um almoço convívio com todos os participantes. O 
transporte das crianças e jovens foi cedido pela Santa Casa da Misericórdia da 
Amadora.   
15 de Junho - Reunião de Pais  
Objectivo da Acção - Informar os encarregados de educação sobre o funcionamento da 
Colónia de Férias, sobre a renovação das matrículas no  CATL e na  escola e ainda 
apresentar os  trabalhos realizados pelas crianças.    
Descrição da Acção - Nesta reunião foi explicado aos pais o funcionamento da Colónia 
de Férias (a realizar-se de 18 a 22 de Julho),foram dadas informações sobre a renovação  
das matrículas no CATL e nas escolas.  
As crianças apresentaram  aos pais os trabalhos  realizados e estes puderam ainda ver  
uma apresentação em  powerpoint, com fotografias das crianças. Para finalizar realizou-
se um lanche convívio com todos os presentes.  
 5 de Julho –Visita a uma Amiga 
Objectivo da Acção - Tornar alguém próximo mais feliz, foi um desafio a que,  nos 
propusemos com as crianças, neste ano lectivo. O objectivo foi sensibilizá-   - las para 
olharem  ao seu  redor e darem afecto a alguém que estivesse próximo e numa situação 
de fragilidade. 
Descrição da Acção - Neste dia os monitores e um grupo de crianças visitaram uma 
vizinha amiga, que estava numa situação de doença e fragilidade, não podendo sair de 
casa. Levaram-lhe um bolo que confeccionaram no CATL e alguma fruta que 
comprámos entre todos. A senhora ficou muito feliz e os meninos também. 
7  de Julho  -  Festa Comunitária 
Objectivo da Acção - Proporcionar uma tarde de  festa e de convívio saudável, com o 
envolvimento das famílias e da comunidade em geral. 
Descrição da Acção - Pela manhã crianças e monitores prepararam o recinto no 
exterior do CATL com bandeirinhas e balões e colocaram as cadeiras para  as pessoas 
se sentarem. Neste dia os nossos “artistas” apresentaram um espectáculo com números 
interessantes e variados: Capoeira, Dança Afrohouse, Dança CATL-Zumba, Dança com 
coreografia ”Uma Gaivota”, Quadras dos Santos Populares e Dança Cigana. Estiveram 
presentes na festa muitos pais e  encarregados de educação, familiares, algumas 
entidades e comunidade em geral. O dia terminou com um animado lanche convívio. 
18  a 22  de Julho - Realização de Colónia de Férias aberta 
Objectivo da Acção - Proporcionar dias de aventura, cheios de emoção e bem estar, 
com actividades culturais, recreativas e desportivas, numa dinâmica de descoberta  e 
realizações , planeadas  de forma a ajudar a libertar as energias , de um modo saudável e 
divertido; 
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Fomentar o espírito de grupo, estabelecendo um diálogo intercultural, potenciando uma 
postura   flexível e tolerante  no relacionamento com o outro; 
Obter um convívio agradável entre os utentes dos nossos centros, aumentando ao 
mesmo tempo  os conhecimentos. 
Descrição da Acção - Da parte da manhã as crianças foram para a praia da Fonte da 
Telha - Costa da Caparica, onde tomaram  banho de mar e realizaram actividades na 
praia: reconhecimento do espaço e recolha de elementos da natureza para futuros 
trabalhos, construções na areia sobre o tema “ Os animais em risco de extinção”, 
apresentação dos hinos de colónia por centro, limpeza da areia da praia e campeonato de 
futebol inter - centros. 
De tarde, visitaram alguns Parques de Lisboa, onde puderam disfrutar do espaço e 
realizar actividades previamente programadas: Gincana, Jogos Desportivos no Estádio 
Nacional com desfile de atletas, cantando o hino dos jogos. Todos os centros visitaram 
o Museus dos Coches. A Festa Final  realizou - se no Parque dos Moinhos, com a 
apresentação de danças e canções   por todos os centros. 
22 de Novembro  - Reunião  de Pais 
Objectivo da Acção - Reforçar perante os pais a nossa disponibilidade para continuar a 
apoiar  as crianças nos trabalhos escolares e no estudo, salientando o relacionamento 
que temos com as escolas no sentido de optimizarmos os resultados escolares. Foram 
também  apresentadas  algumas actividades realizadas pelas crianças no CATL. 
Descrição da Acção - Nesta reunião reforçou-se perante os pais o nosso empenho em 
contribuir para o sucesso escolar e pessoal dos nossos utentes. Salientou-se a 
importância da frequência,  assiduidade e pontualidade escolar. As crianças 
apresentaram uma   peça de teatro criada a partir de “  O Cavaleiro da Dinamarca” de 
Sophia de Mello Breyner, declamaram poesia e cantaram canções. Esteve patente uma 
exposição de fotos de antigos utentes do CATL. Finalizámos com um lanche convívio.  
22 de Dezembro -  Festa de Natal do SDL 
Objectivo da Acção - Proporcionar um  convívio fraterno em ambiente celebrativo do 
nascimento de Jesus,  entre todas as crianças/jovens dos centros do SDL, contribuindo 
cada um com alguns números para o espectáculo festivo e ainda o convívio com as 
respectivas famílias. 
Descrição da Acção - A Festa realizou-se  no auditório  da Escola Superior de 
Enfermagem Artur Ravara, no Parque das Nações, com a participação de todas as 
valências do SDL. O CATL Siruga participou com a Peça “ Uma aula no Natal”, uma ” 
Dança Cigana ”  e também com “Canto Cigano” Estiveram presentes pais e 
encarregados de educação e algumas entidades. 
No final, todos os meninos receberam um pequeno lanche.  
O transporte foi cedido pela Junta de Freguesia de Alfragide. 
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Número de Utentes CATL - Caracterização 
por Idade  e sexo 

Idades  Feminino  Masculino Total 

6 0 0 0 
7 3 3 6 
8 5 3 8 
9 6 6 12 
10 3 1 4 
11 3 4 7 
12 2 10 12 
13 3 5 8 
14 3 7 10 

15 aos 17  4 14 18 
Total 32 53 85 
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2 - Actividades Comunitárias em Parceria 

No âmbito da Rede Social da Amadora  -  Comissão Social de Freguesia de 
Alfragide , continuámos a participar nas Reuniões Plenárias de Programação, nos   
Encontros Temáticos e  nas Reuniões  de  Avaliação das Actividades. 
29 de Abril -  Laço Azul Humano   
Objectivo da Acção - Sensibilizar  para a prevenção dos maus tratos  infantis,  no 
âmbito da Campanha de Prevenção, lançada pela CPCJ da Amadora, em conjunto com 
os parceiros da Comissão Social de Freguesia.    
Descrição da Acção - Neste dia participámos no Laço Humano, realizado no Parque 
Urbano do Zambujal, estando  envolvida a comunidade local : Associações, 
Instituições, Autarquia,  Escolas e cidadãos em geral. Cada pessoa colocou um laço azul 
na lapela para assinalar a iniciativa. 
6 de Maio - Vamos dar uma Mão  
Objectivo da Acção - Sensibilizar para a preservação do ambiente e  para a reciclagem 
do lixo, através da limpeza do recreio da escola. 
Descrição da Acção - Os monitores do CATL juntaram-se   na acção voluntária  de 
limpeza dos recreios da  Escola EB2/3  Almeida Garrett em Alfragide. Foram 
organizadas equipas constituídas por alunos, professores, elementos das associações e 
comunidade em geral, para ajudar nesta acção, que decorreu  entre as 8 e as 17 horas. 
27 de Maio - Mostra de Talentos  
Objectivo da Acção - Esta acção foi  promovida pela Junta de Freguesia de Alfragide e 
teve  como objectivo mostrar às instituições e à comunidade em geral, os talentos 
existentes na freguesia e  promover o convívio intergeracional e interétnico.   
Descrição da Acção - Neste dia monitores, crianças e jovens   dirigiram-se para o  
Auditório da Santa Casa da Misericórdia da Amadora, onde decorreram diversas 
actuações de grupos representantes das   instituições locais. Houve momentos de Dança, 
Música instrumental e Fado. O CATL Siruga apresentou dança cigana e dança rítmica. 
No final das actuações, a senhora Presidente ofereceu bolo e sumos a todos os que 
estiveram presentes na iniciativa.  
1 de Junho - Sessão de informação aos Directores de Turma   
Objectivo da Acção - Dar a conhecer os recursos e respostas na área da infância e 
juventude na Escola EB 2/3 Almeida Garrett. Esta acção decorreu do Plano de Acção da 
Comissão Social de Freguesia de Alfragide, ( Eixo III -Territórios e Grupos 
Vulneráveis). 
Descrição da Acção - Nós e a Associação de Solidariedade SUBUD , fomos apresentar 
as actividades realizadas nas instituições aos directores de turma  desta escola. O CATL 
Siruga fez uma apresentação em powerpoint, em que  falámos da instituição em geral e 
mostrámos  fotografias das actividades realizadas no Centro. 
Numa parceria mais estreita com o Centro Consolação e Vida da Paróquia da 
Buraca, participámos em: 
1 de Maio - Festa de S. José - Padroeiro do Bº do Zambujal  
Objectivo da Acção - Comemoração do Padroeiro do Bº do  Zambujal. envolvendo 
todas as comunidades presentes  no  bairro e promovendo um convívio interétnico 
saudável. 
Descrição da Acção - A Festa de S.José   é composta por uma parte religiosa e outra 
profana. Da parte da manhã realizou-se uma  missa campal e procissão pelas ruas do 
bairro. A tarde foi preenchida com  música e dança,   envolvendo  toda  a comunidade 
local. As  crianças e jovens do CATL Siruga deram   o seu contributo à festa,  com a 
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actuação de um  grupo de meninas ciganas, que dançaram algumas músicas para todos 
os presentes. 
 

O Secretariado Diocesano de Lisboa  fez  este ano o convite ao Grupo de Teatro 
IBISCO - Teatro  Inter-bairros para a inclusão  social e cultural do optimismo, para vir 
apresentar a peça “Com Paixão” ao Agrupamento Vertical  Almeida Garrett, escola 
frequentada por alguns dos  nossos utentes do CATL. Esta peça abordava o tema dos 
refugiados, com particular ênfase nas dificuldades e nas condições desumanas que 
enfrentam.  
O grupo aceitou e a Escola também achou muito interessante  apresentar aos seus alunos 
esta peça de teatro tão actual.  
No dia 8 de Junho assistiram à peça crianças,  jovens  e  professores. Após a 
apresentação da peça,  seguiu-se um momento vivo de debate. 
O transporte dos  actores  foi cedido pelo Departamento de Educação e 
Desenvolvimento Social da Câmara Municipal da Amadora.  

Numa parceria mais estreita com a   Escola EB1 Alto do Moinho, fomos convidados  a  
participar no dia 9 de Junho, nas  Actividades de Final de Ano da Escola, 
dinamizando a  actividade de Capoeira e dando  apoio nos diversos jogos que 
compuseram  uma Gincana,  organizada para todos os alunos da escola. 
Esta actividade decorreu no período da manhã. 

No dia 15 de Outubro  fomos convidados para a Gala Solidária e Comemoração do 
30º Aniversário da Santa Casa da Misericórdia da Amadora, onde  recebemos um 
prémio pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos no Concelho da Amadora. 

Fomos convidados pela AMORAMA  - Associação de Pais e Amigos de Deficientes 
Profundos, para actuarmos na sua Festa de Natal, no sábado,  dia 10 de Dezembro. O 
nosso Grupo Siruga participou na festa  com danças ciganas e danças rítmicas. No 
final do espectáculo realizou-se um agradável lanche convívio.    

De 14 de Junho a 15 de Julho recebemos no CATL um jovem do Agrupamento de 
Escolas D. João V (Damaia), que frequentava o Curso Vocacional do 3º Ciclo do 
Ensino Básico, que esteve a fazer Estágio de Prática Simulada nas Actividades 
Vocacionais de Jardinagem e Ambiente e Artes e Ofícios. O jovem veio de 2ª a 6ª 
feira das 14horas às 17 horas.  

Desenvolveu actividades de jardinagem no nosso jardim e também actividades com as 
crianças e jovens (desenho, pintura, textos para jornal, jogos de exterior, preparação da 
Festa Comunitária, preparação da Colónia de Férias).  

Decorrente de um Protocolo de Cooperação entre o SDL e a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, no âmbito do Programa Saúde Mais Próxima, foram 
realizadas as seguintes acções: 

- Informação/esclarecimento aos pais sobre o programa de verificação da 
 saúde  das crianças e jovens por pessoal médico e de enfermagem da 
 S.C.M.L.    
  - Aplicação de Questionários de Saúde e assinaturas de Consentimento  
  - Informado dos pais das crianças e jovens, para a concretização do mesmo.    
  - Avaliação de glicémia e colesterol.    
  - Rastreios de saúde oral, visual e auditiva. 
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Decorrente do Protocolo de Cooperação assinado com a Direcção Geral de Reinserção 
Social e Serviços Prisionais - Trabalho a Favor da Comunidade, relacionámo-nos 
com a Equipa Lisboa Penal 2, recebendo indivíduos que tinham que prestar Trabalho a 
Favor da Comunidade. 

Relacionámo-nos também com a Equipa Lisboa Tutelar Educativa 1, recebendo uma 
jovem que cumpriu a medida Tarefas a Favor da Comunidade. 

Foram realizados contactos, diligências, registos de assiduidade e envio dos relatórios às 
respectivas equipas da Direcção Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais.  

3 – Serviço de Atendimento Afecto ao  Centro Comunitário  

Na vertente do atendimento social continuámos a prestar apoio a todas as pessoas que 
chegaram até nós com os seus problemas, dúvidas e dificuldades. Atendemos indivíduos 
de diferente origem étnica e de diferentes grupos etários, continuando a desenvolver-se 
um trabalho nas seguintes vertentes: 

• Atendimento, informação e orientação dos utentes ( pensões e complementos, 
abono, RSI, subsídios, etc) 

• Informação e orientação na resolução de problemas habitacionais, de saúde ou 
judiciais, 

• Informação e orientação na procura de cursos de formação ou emprego; 
• Elaboração de informações sociais;  
• Acompanhamento psico-social; 
• Acompanhamento/articulação com as escolas na resolução de problemas 

escolares; 
• Operações na segurança social directa (marcação de atendimento,  impressão de 

documentos, verificação de apoios sociais)  
• Leitura, interpretação e preenchimento de documentos;  
• Realização de visitas domiciliárias para observação e/ou registo/ 

acompanhamento de casos; 
• Apoio alimentar (Banco Alimentar); 
• Fornecimento diário de refeições confeccionadas;  
• Apoios pecuniários pontuais, destinados à manutenção dos agregados (água, 

electricidade, medicamentos);  
• Apoios não pecuniários (vestuário, calçado, fraldas ou móveis) 
• Reuniões e sessões de informação / sensibilização;  
• Colaboração com os parceiros locais;  

 

Foi estabelecida a articulação interinstitucional e feitas as diligências necessárias para a 
resolução dos problemas que nos foram apresentados. 
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Serviço de Atendimento - Centro Comunitário 

Nº de utentes – Caracterização por Origem Étnica 

 

 

 

Nº de Utentes – Caracterização por Idade e Sexo 

 
Idades   

 
Feminino 

 
Masculino 

 
Total 

 0 -  9 0 0 0 
10 - 19 2 0 2 
20 - 29 15 4 19 
30 - 39 24 8 32 
40 - 49 20 1 21 
50 - 59 13 2 15 
60 - 69 6 2 8 
70 - 79 3 1 4 
+  -  80 3 1 4 
Total 86 19 105 
 

 

  

 
Origem Étnica 

 
Feminino 

 
Masculino 

 
Total 

Português Caucasiano 8 2 10 
Português Cigano 75 17 92 
Port. Origem Africana 0 0 0 
Port. Origem Indiana 0 0 0 
Angolanos 1 0 1 
Brasileiros  0 0 0 
Búlgaros 0 0 0 
Caboverdeanos  2 0 2 
Guineense 0 0 0 
Indianos 0 0 0 
Romenos 0 0 0 
Santomenses 0 0 0 
Chineses 0 0 0 
Total 86 19 105 
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Atendimentos/Visitas Domiciliárias 

Atendimento/Apoio técnico Total Resolvido 
nós 

Articulaçã
o 

Entidades com quem se articula Códigos 

RSI 24 22 2 Segurança Social 1 
Abono de Família 19 18 1 Segurança Social 2 
Pensão social 4 4 0 Segurança Social 3 
Comp. Solidário Idosos 1 1 0 Segurança Social 4 
Apoio domiciliário/internamento lar 0 0 0 SS, Centros Saúde, Polícia Segurança Pública 5 
Marcação consultas médicas 7 0 7 C. Saúde, Hostipais e Consultórios vários 6 
Acompanhamento escolar 21 0 21 Escolas de 1º e 2º ciclos/pais /DGESTE 7 
Acompanhamento Médico 1 0 1 Centros Saúde, Hospitais 8 
Problemas Habitação 11 0 11 IHRU/C.M.AMADORA/C.M.LISBOA 9 
Necessidade Bens Essenciais 15 14 1 C.M.AMADORA/particulares 10 
Violência Doméstica 0 0 0 APAV, PSP 11 
Crianças em risco 3 0 3 Tribunais, CPCJ 12 
Apoio Alimentar BA (3Fx11M)* 33 0 33 Banco Alimentar 13 
Preenchimento de Doc`s 27 25 2 S. Social, Escolas, J. Freguesia, IHRU 14 
Leitura /interpret.Doc`s 19 19 0 SS, IHRU, Tribunais, Finanças, PSP 15 
Emprego /Formação 12 9 3 IEFP, SCM, C. Emprego, Centros Formação 16 
Consulta Seg. Social Directa 43 43 0 Segurança Social 17 
Acompanhamento Judicial 6 0 6 Advogados, Tribunais, DGRS 18 
Legalização 0 0 0 SEF 19 
Apoio Financeiro 8 8 0  20 
Contactos telef. 10 10 0 Vários destinatários 21 
Total 
 

264 173 91    

      
Idades Feminino Masculino Total Indicação dos motivos de atendimento 
0-06 0 0 0  
10-19 2 0 2 2 
20-29 24 4 28 1, 2, 6, 7, 9,10, 14, 15, 16, 17, 18 
30-39 53 24 77 1, 2, 6, 7, 9 ,10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21  
40-49 62 6 68 1,2, 6,7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 
50-59 21 2 23 1, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17  
60-69 18 25 43 1,3,9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21  
70-79 15 4 19 3, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 18 
80 e + 3 1 4 9 
Total 198 66 264  

 

Visitas Domiciliárias – Centro Siruga - 2016 
 

Nº de cod  Decorrentes de Atendimentos Nºde                               Fundamentaram  Atendimentos 
Visitas   Visitas Cod Motivo 

0 1 Dificuldade de mobilidade/ de contacto com utente  0 1 Encaminha/to/Registo Caso 
2 2 Dificuldades de análise e resolução de situações 2 2 Encaminha/to/Registo Caso 
3 3 Dificuldade mobilidade utente 1 3 Encaminha/to/Registo Caso 
0 4 Dificuldade de mobilidade do utente 0 4 Encaminha/to/Registo Caso 
3 5 Verificação de condições  0 5 Encaminha/to/Registo Caso 
2 6 Comunicar data consulta 0 6 Encaminha/to/Registo Caso 
8 7 Falar utente e família 0 7 Encaminha/to/Registo Caso 
0 8 Acompanhar utente, levar receita 0 8 Encaminha/to/Registo Caso 
4 9 Observação de caso 3 9 Encaminha/to/Registo Caso 
6 10 Oferta excepcional de medicamentos 0 10 Encaminha/to/Registo Caso 
2 10 Oferta de outros bens 0 11 Encaminha/to/Registo Caso 
12 11 Verificação de situação 0 12 Encaminha/to/Registo Caso 
0 11 Acompanhamento de caso 0 13 Encaminha/to/Registo Caso 
3 12 Acompanhamento de caso 2 14 Encaminha/to/Registo Caso 
0 13 Dificuldade de mobilidade/comunicar informação 3 15 Encaminha/to/Registo Caso 
4 14 Acompanhamento de caso 1 16 Encaminha/to/Registo Caso 
3 15 Transmitir informação 6 17 Encaminha/to/Registo Caso 
2 16 Transmitir informação 1 18 Encaminha/to/Registo Caso 
3 17 Comunicar informação 0 19 Encaminha/to/Registo Caso 
   0 20 Encaminha/to/Registo Caso 
   2 21 Encaminha/to/Registo Caso 

57   21   
Legenda: O número de visitas não corresponde ao número de deslocações ao Bairro, que foi maior, mas sim ao número dos casos 

abordados. 

*Para além deste apoio, fornecemos refeições confeccionadas a duas famílias, perfazendo um total de 10 pessoas. 
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4 – Entidades Parceiras  

• Agência Portuguesa do Ambiente    
• Câmara Municipal da Amadora - CLAS - Conselho Local de Acção Social  
• Centro Social e Paroquial da Buraca 
• CPCJ Amadora  
• ISS, IP - Centro Distrital de Lisboa-Sector da Amadora  
• Santa Casa da Misericórdia da Amadora  
• Rede Social da Amadora - Comissão Social de Freguesia de Alfragide e seus 

parceiros: 
• ACARPS - Associação Comunitária p/ a Reabilitação Psicossocial 
• ACES- Agrupamento dos Centros de Saúde da Amadora  
• Agrupamento Vertical de Almeida Garrett 
• Associação Academia do Johnson Semedo 
• Associação Aproximar – Cooperativa de Solidariedade Social  
• Associação Cazambujal 
• Associação de Moradores Alto do Moinho 
• Associação de Moradores do Céu Aberto 
• Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Almeida Garrett 
• Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Alfragide 
• Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Quinta Grande 
• Associação Ki Riu Kenpo 
• Associação “A Partilha” 
• Associação Recomeço 
• Associação de Solidariedade SUBUD 
• Associação Velas da Juventude 
• Câmara Municipal da Amadora 
• Centro Consolação e Vida  
• Centro de Dia Rainha St Isabel - SCM Amadora   
• Centro Social e Paroquial Imaculado Coração de Maria 
• CESIS - Centro de Estudos para a Intervenção Social  
• Cooperactiva - Cooperativa de Desenvolvimento Social  
• CNE 412 Alfragide 
• Fundação Afid Diferença 
• ISS,IP - Sector da Amadora 
• Junta de Freguesia de Alfragide 
• Lar de St António SCM Amadora  
• Mestre de Avis  
• PSP - 64ª Esquadra - Alfragide 
• Refood - Alfragide 
• Viva o Júnior 
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5 - Previsão de Actividades para 2017 

Para o ano de 2017, propomo-nos continuar a desenvolver o nosso trabalho no CATL, 
decorrente da programação, incluindo algumas actividades especiais: aulas de 
percussão, capoeira, inglês, informática, música e dança. 

Propomo-nos fomentar a interacção e dinamização da comunidade com iniciativas da 
nossa responsabilidade e acções em parceria com outras entidades locais. 

Vamos continuar a celebrar/realizar as acções: 

•  O dia de Reis  
•  A Festa de Carnaval 
•  A Páscoa 
•  Os Jogos Desportivos 
•  A Festa Comunitária no Centro 
•  A Festa de S. Martinho 
•  A Festa de Natal do SDL  
•  Ateliers de Pastelaria e Culinária  
•  Trabalhos Manuais com as raparigas mais velhas 
•  Passeios e visitas de estudo  

 

Para além das actividades programadas, vamos continuar a fazer o acompanhamento 
escolar das crianças e jovens e a relacionarmo-nos  com as técnicas de serviço social, 
com os professores e os directores de turma das escolas.  

 Propomo-nos continuar com os atendimentos sociais e com as visitas domiciliárias e 
paralelamente desenvolver também algumas acções de informação/sensibilização com 
os nossos utentes adultos.   

No âmbito da Rede Social da Amadora – Comissão Social de Freguesia de 
Alfragide, propomos - nos continuar a participar nas reuniões plenárias  e nas 
actividades programadas no plano de acção.  

Decorrente do Protocolo de Cooperação assinado com a Direcção Geral de 
Reinserção Social e Serviços Prisionais,  continuaremos a relacionar-nos com a 
Equipa Lisboa Penal 2 e a receber pessoas que devem fazer trabalho a favor da 
comunidade. 

Decorrente de um Protocolo de Cooperação assinado com a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, no âmbito do Programa Saúde Mais Próxima, vamos 
continuar a colaborar nas acções do programa, para benefício das crianças e maior 
consciencialização dos pais. 
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COMUNICADOS E PROPOSTAS 
APRESENTADOS POR CADA CATL  

AO PRESIDENTE DA FREGUESIA DA ÁREA 
ONDE ESTÁ IMPLANTADO 
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SECRETARIADO DIOCESANO DE LISBOA DA OBRA NACIONAL D A 
PASTORAL DOS CIGANOS 

 

CATL VERDINE 
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SECRETARIADO DIOCESANO DE LISBOA DA OBRA 

NACIONAL DA PASTORAL DOS CIGANOS 

 

 

CATL SIRUGA 
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