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RELATÓRIO ANUAL DE 2019

Ao longo do ano de 2019 o Secretariado Diocesano de Lisboa manteve as actividades
que lhe são inerentes, respondendo ainda às inúmeras e variadas situações que lhe
foram colocadas e relativas a áreas onde não tem actividade sistemática, tanto no que
se refere à população cigana como a toda a residente em locais idênticos e que a nós
recorreu solicitando apoio e ajuda. Tudo isso se fez, para além do trabalho decorrente
das respostas sociais com acordos assinados com a Segurança Social. Como
habitualmente, é essa a vertente de trabalho traduzida neste relatório, considerada a
nossa natureza de IPSS confessional.
Mas se é certo que a natureza do nosso trabalho se não alterou, não é menos verdade
que todos os dias sentimos e, infelizmente, de forma progressiva, a falta de políticas
que verdadeiramente vão de encontro à problemática vivida pelas famílias com quem
trabalhamos, de modo a que se dêem decisivos e verdadeiros passos em frente. Com
efeito, apesar dos inúmeros inquéritos, relatórios, programas anunciados, não há
efectiva progressão no estado a que chegaram os agregados familiares com que
trabalhamos. Dizemo-lo fundamentalmente para as áreas que se prendem com a
habitação, escolaridade e situação profissional. Dessa ausência decorre grande parte
dos problemas encontrados que, também eles, contribuem para o arrastar de
situações de dependência que em nada contribuem para o encontro das pessoas com
a sua própria dignidade. A tudo acrescem as inúmeras situações relativas à justiça, de
que decorre uma imensidão de famílias com alguns dos seus membros a cumprir penas
de prisão. Esta situação prende-se, obviamente, com actuações marginais a que urge
colocar cobro com políticas verdadeiramente dinâmicas e interventivas que ajudem a
recuperar para a sociedade essas faixas marginais.
O SDL, através dos seus dirigentes e colaboradores não tem desistido de denunciar
situações e, sobretudo, colaborar na respectiva resolução. Todavia, sentimos com
frequência como é inglório o esforço feito. Isto porque, se há respostas pontuais, não
surgem depois oportunidades de diálogo que, com eficácia, implementem planos de
acção que sejam verdadeiras respostas à complexidade dos problemas encontrados.
A rigidez das instituições não permite, muitas vezes, que, também nós, possamos dar
continuidade a trabalhos iniciados. Refiro-me, por exemplo, à necessidade de
acompanhar certos grupos, quando os mesmos se deslocam ou ir ao encontro de
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outros, porventura mais carentes da nossa presença. De facto, a complexidade e,
repito, rigidez das leis, obriga-nos a permanecer nos mesmos locais, sob pena de
cessar um acordo e termos de esperar pela assinatura de outro que nunca se sabe
quando e se virá!
Assim, mantemos o trabalho nos mesmos sete os Centros, que incluem as valências de
Actividades de Tempos Livres (5) e Pré-Escolar (3), para além de servirem de base à
valência “Família e Comunidade”, que actualmente vem sendo designada como 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.

A. Como referido, mantemos a presença pontual noutros locais, respondendo a
solicitações que nos vão sendo dirigidas a propósito de alguns problemas.
O trabalho do referido Centro Comunitário, aberto à população dos bairros em
que actuamos, continuou a exigir múltiplos atendimentos, visitas domiciliárias
e dinamização de grupos. Buscando responder à população adulta,
concretamente aos jovens casais, desenvolvemos contactos com o Instituto de
Emprego e Formação Profissional. Dos mesmos resultou a hipótese de
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funcionamento de diversos cursos, concretizados em 2019, nos Bairros
Portugal Novo, Ameixoeira, Apelação e Zambujal, conforme consta nos
Relatórios de cada um destes Centros.
B. O trabalho desenvolvido nos CATLs e Pré-Escolar decorreu, como sempre, da
programação anual específica, com o respectivo desdobramento trimestral,
elaborado após análise e avaliação do período anterior. Este tipo de análise,
bem como a programação próxima, é igualmente feita semanalmente. No ano
lectivo de 2018/2019, o tema geral do ATL foi: “O Planeta em que vivemos –
realidade a descobrir, a melhorar”. Considerando que habitamos o planeta
“Terra”, a proposta feita foi no sentido de o descobrir e conhecer um pouco
melhor. Seres responsáveis e inteligentes, quanto mais o conhecermos e
percebermos, melhor seremos capazes de estabelecer o nosso campo de
actuação, convictos de que cada um de nós tem um papel a desempenhar
nesta Terra que é de todos e precisa de cada um de nós! O trabalho foi intenso,
com iniciativas variadas, mas nunca pondo em causa o acompanhamento
escolar e a atenção à respectiva frequência.
Quanto ao pré-escolar, também teve o seu programa, subordinado ao tema
“Crescer juntos na diferença”. Sempre que possível, são envolvidos no processo
os pais/ encarregados de educação, alertando para o seu papel fundamental na
evolução da criança, e valorizando a sua relação com as educadoras, que
igualmente funcionam como elos de ligação com a comunidade. Só desse modo
se conseguirá o desenvolvimento harmonioso da criança.
Em ambas as valências se mantiveram as actividades extra curriculares, tais
como: Inglês, Informática, Educação Física e Capoeira. No ATL continuou em
exercício o grupo dos “Tambores”. A tudo se juntaram diversos eventos,
envolvendo a Família e comunidade, destacando-se a Festa de Natal e as festas
de final de ano, como se poderá ver nos relatórios de cada Centro.
Também se tem mantido, como trabalho prático, a aposta que vem de anos
anteriores: “cuidar a natureza”. Nesse âmbito se continua o projecto
“Guardiões do Jardim”, traduzido nos cuidados com os canteiros exteriores aos
Centros, onde há árvores, arbustos e flores. Ainda como actividade extra
programa, mas de execução sistemática, os CATL’s e Jardins de Infância
mantiveram a construção trimestral de um pequeno jornal – são as nossas
notícias e actividades, vistas pelos olhos das crianças e jovens, que sempre
temos o gosto de enviar a instituições e pessoas amigas e que igualmente
podem ser lidas no site do SDL.
Salientamos ainda, no âmbito do trabalho destas valências, os contactos com
os Encarregados de Educação, bem como as reuniões trimestrais que, em cada
valência, se realizam com os mesmos responsáveis e nas quais sempre os
utentes apresentam uma actividade que, para o efeito, prepararam. A tudo
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acresce, nos CATL, o contacto sistemático com as escolas, de modo a
acompanhar a evolução de cada utente.
C. As equipas e responsáveis pelas diversas vertentes de trabalho não tiveram
alteração ao longo de 2019. Assim:
Ensino Pré-Escolar - Directora Pedagógica, Anabela Rodrigues;
CATLs - Directora Técnica, Fernanda Reis;
Centro Comunitário - Presidente cessante do SDL, Fernanda Reis;
Pessoal e Qualidade - Presidente do SDL, Manuela Mendonça;
Sector Alimentar - Vice-Presidente do SDL, Zélia Amorim;
Sector administrativo e de contabilidade - Tesoureira do SDL, Margarida Lima.
Sector informático e Relatório Único - Presidente do Conselho Fiscal do SDL,
José Manuel de Matos Fernandes.
D. Perante os elevados gastos exigidos por compromissos de funcionamento e pela
legislação em vigor e não dispondo o SDL de recursos próprios, a que acresce a fraca
comparticipação financeira dos utentes, é fundamental podermos contar com diversos
apoios e ajudas. Importa que sublinhemos mais uma vez que, apesar das
características do nosso trabalho, os acordos com a Segurança Social continuam a ser
considerados “típicos”, igualando-nos com tantas outras IPSSs cujos utentes
contribuem significativamente. Além disso, e inexplicavelmente, a Segurança Social
continua sem pagar o Fundo de Compensação Socio-Económica, direito consagrado
nos Acordos assinados. Por isso, só com muito equilíbrio e a ajuda de outras entidades
podemos subsistir. Salientamos, por isso, neste ano de 2019:
- os apoios mensais e semanais do Banco Alimentar, que constituem um
suporte indispensável. Estes produtos são gastos na Instituição e igualmente
distribuídos, mensalmente, por 169 famílias.
- a entrega bianual, por parte da Entrajuda, de produtos de limpeza, higiene
pessoal, roupas para famílias, entre outros que pontualmente são distribuídos.
- a oferta, pela BUS, de peças de mobília para utentes do Centro Comunitário,
na sequência das necessidades detectadas e consequentes pedidos apresentados.
- O contributo monetário, anual, do Patriarcado de Lisboa.
- O apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nomeadamente na garantia
de transportes para a Festa de Natal e Actividades de Verão, o que permite o
transporte de todos os utentes.
- A colaboração de algumas Autarquias, nomeadamente a Câmara Municipal de
Loures, União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, Juntas de Freguesia de
Santa Clara, de Alfragide, dos Olivais e do Parque das Nações que, pontualmente,
dispensam transporte e subsidiam festas locais.
- Contributos de Voluntários e Amigos da Instituição, tanto em dinheiro como
em trabalho.
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E. Salientemos igualmente a estreita colaboração, para actividades variadas, com
as seguintes instituições:
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que, no âmbito do seu projecto “Saúde
mais próxima” mantém, com pessoal médico e de enfermagem, a presença nos
nossos Centros. Ali, em carrinha apetrechada para o efeito, cuida da saúde de
crianças e jovens.
- a Santa Casa da Misericórdia da Amadora que, através protocolo
anteriormente assinado, manteve a cedência de parte do espaço onde funciona
o Centro Siruga.
- o grupo de voluntários “Fantaços”, que continua a fazer as delícias das
crianças, trazendo os seus números de palhaços, histórias animadas com
fantoches e magia a todos os Centros do SDL.
- a Fundação Altice, que continua a proporcionar aos utentes de vários Centros
a participação em espectáculos e/ou eventos.
- o Centro de Saúde do Lumiar, que, através das suas profissionais, continua a
manter actualizadas as vacinas das muitas crianças que frequentam o Centro
Majari, mantendo-se as mesmas profissionais sempre disponíveis para a
colaboração que, quando necessário, lhe solicitamos.
- a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, que mais uma vez cedeu o
Auditório para a Festa de Natal, a título gratuito.
- A Associação ALÉM, pela sua disponibilidade permanente sempre que
solicitamos colaboração.
- O Colégio Pedro Arrupe, em diversas actividades de colaboração com os
Centros Olipandó, Panioli e Verdine.
- A PSP, em actividades de esclarecimento e formação a crianças e jovens nos
vários Centros.
- O trabalho dos voluntários individuais, que deram o seu tempo e os seus
saberes, colaborando ao longo de todo o ano nas várias facetas deste trabalho.
VISITAS À INSTITUIÇÃO
Em 2019, a Drª. Celeste Lopes, do CRSS, completou as visitas aos nossos Centros, já
iniciadas em 2018 e agora completadas nas seguintes datas:
- 17 de Janeiro – Centro Siruga;
- 21 de Fevereiro – Centro Verdine;
A mesma técnica elaborou os respectivos pareceres, todos positivos, que assinámos
em tempo útil.
Também recebemos, a 2 de Dezembro, no Centro Chaborrilho, a habitual visita de
alguns voluntários, em representação do Banco Alimentar. Posteriormente foi-nos
enviado o relatório dessa visita, no qual se reconhece o mérito do trabalho do SDL,
dando-se garantia de continuidade no apoio.
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SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA
Como é de lei, o SDL mantém os contratos de manutenção com diversas firmas,
devidamente especificados no processo relativo à “Qualidade”, reconhecida para as
valências CATL e Pré-Escolar. No âmbito desta, foi a mesma renovada em Janeiro de
2019, mantendo-se o SDL certificado na norma – ISO9001:2015.
- Continua a empresa Garantia a certificar o Sistema de Segurança Alimentar, com
base na metodologia HCCP, incluindo-se nessa certificação não apenas a valência
“cozinha”, mas também os espaços correspondentes em cada um dos Centros.
- A empresa Viva Mais continua a assumir a “Segurança e Higiene no Trabalho”, bem
como a “Medicina no Trabalho”.
- Continua, nos Centros Chaborrilho e Majari, o contrato com a empresa Simacontrol,
empresa de prevenção e tratamento de espaços de interior e exterior, no que se refere
a ratos, formigas e baratas.
- Mantemos igualmente os Seguros obrigatórios, tanto para edifícios como para
equipamentos e Acidentes Pessoais (funcionários e utentes).
- Prosseguem os contratos com a Gueltrónica, empresa de segurança, para os Centros
Chaborrilho, Panioli e Siruga. Acresce, com esta empresa, um contrato integrado, que
inclui os alarmes. Para os Centros Majari, Mestipen e Olipandó mantém-se o contrato
com a Prossegur.
- Deu-se continuidade ao contrato de manutenção com a “Poder Astuto”, empresa de
sistemas de detecção de incêndio.
- Os extintores de incêndio foram sistematicamente actualizados e/ou substituídos
pela empresa NaveFogo, de acordo com as datas limite de duração dos mesmos.
- Foram-se fazendo as indispensáveis obras de beneficiação em todos os Centros, bem
como a manutenção dos equipamentos.
ACTIVIDADES DE VERÃO
Levámos a efeito, de 15 a 19 de Julho, mais uma Colónia de Férias aberta, 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. O
centro Verdine beneficiou de igual apoio por parte da C.M. de Loures. As crianças
foram devidamente acompanhadas por monitores, desenvolvendo-se um interessante
programa nestes dias de experiência fora do Bairro, como se pode verificar no
relatório em anexo.
EVENTOS EM QUE PARTICIPÁMOS
- 12/1 – participação nas eleições para os órgãos sociais da CNIS, sob a
responsabilidade da Presidente do SDL, por ser Presidente da Assembleia Geral
daquela Confederação, cargo que cessou na mesma data.

7

- 16/2 – participação, em Fátima, em colaboração com o senhor Bispo, D. Joaquim
Mendes, num encontro nacional com representantes da Obra Nacional, com vista à
reorganização deste trabalho.
- 23/3 – participação na Assembleia Geral da CNIS, em Fátima.
- De 5 a 8/4, participação, em Split (Croácia), no Encontro Anual do Comité Catholique
International pour les Tsiganes (CCIT).
- 22 de Maio – assinatura de protocolo com a Junta de Freguesia do Parque das
Nações, relativo ao apoio a conceder por esta Junta à Festa de Nossa Senhora dos
Remédios, realizada sob a responsabilidade do Centro Olipandó.
- 24/7 – reunião com representantes do IEFP, a fim de preparar diversos cursos de
formação para a população adulta de vários bairros.
- 29/10 – reunião com a Direcção da Caritas de Lisboa, a fim de dialogarmos sobre
subsídio a conceder para melhoria do pavilhão onde funciona o Centro Chaborrilho.
- 23/11 – participação na Assembleia Geral da CNIS, em Fátima.
EVENTOS ORGANIZADOS PELA INSTITUIÇÃO
Agregando as Paróquias, entidades, associações locais e elementos da população
realizaram-se duas grandes festas populares:
- de 5 a 7 de Julho, festa de Nossa Senhora dos Remédios, na Quinta das Laranjeiras, a
partir do Centro Olipandó.
- a 28 e 29 de Setembro, 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 23/12, no auditório da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, realizámos a
Festa de Natal do SDL, organizada com a colaboração de todos os Centros. Nela
participaram, actuando, todos os utentes, após um largo período de ensaios. A Festa
constituiu um espectáculo harmonioso, portador de uma mensagem de Natal para
familiares e convidados ali presentes. (Programa/Convite anexo).
FORMAÇÃO
Foi possível realizar duas formações certificada, através do IEFP, para todos os
colaboradores. As mesmas, num total de 25 horas cada, decorreram no início de
Setembro e tiveram como tema: Higiene e Segurança no Trabalho
REUNIÕES DE TRABALHO
Para além das reuniões mensais de Direcção, são este ano de destacar diversas
reuniões com o Alto Comissariado das Migrações (ACM), a propósito do despedimento
do mediador Élsio Domingos. Por insólita, cumpre, em nome da justiça, destacar aqui a
atitude inqualificável daquela instituição. Tinha este SDL, a pedido do então ACIDI, na
pessoa da sua Presidente, Drª. Rosário Farmhouse, assinado, há vários anos, um
protocolo, comprometendo-se a manter um Mediador no Alto Comissariado que, por
8

sua vez, se comprometia com todas as despesas inerentes, incluindo valores que
viessem a apurar-se em eventual dispensa de funções.
Depois de uma primeira tentativa frustrada, decidiu o ACM, no final de 2018, despedir
o mesmo mediador. Considerou o SDL não haver justa causa para tal ocorrer, o que
motivou diversa troca de correspondência e algumas reuniões entre as duas
instituições. O ACM sempre defendeu que deveria o SDL assumir as justificações,
despedindo o mediador com justa causa. Considerando o procedimento injusto e
lesivo do mediador, sempre o SDL se recusou, chegando a levar o caso à Secretária de
Estado que tutela o ACM. Tudo em vão! Sem obter acordo, decidiu o SDL fazer o
despedimento por fim de actividade, conforme estipulado no protocolo e no contrato
de trabalho, entregando ao mediador o necessário documento para o Fundo de
Desemprego. Todavia, o ACM continuou a recusar o pagamento da devida e justa
indemnização, o que levou o monitor a recorrer a tribunal. Mas quem estava em causa
era o SDL, pois aparecia como entidade empregadora, o que deu como consequência a
obrigatoriedade de pagar o valor correspondente à indemnização por fim de contrato,
o que fizemos. Todo o processo foi comunicado ao ACM que, no entanto, manteve a
sua intransigente postura, ignorando mesmo os nossos posteriores contactos. Que
fique registado como uma entidade que julgávamos “de bem”, por representante de
um Estado de Direito, praticou uma injustiça que prejudicou uma entidade a quem
pedira colaboração – o SDL.
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.
- Continuação dos PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM PROJECTOS BIP-ZIP,
assinalados nos relatórios dos respectivos Centros parceiros.
- Continuação dos PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM PROJECTOS DO PROGRAMA
ESCOLHAS E7G, assinalados nos relatórios dos respectivos Centros parceiros.
- 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).
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- Manutenção do acordo de parceria no Contrato Local de Segurança em
desenvolvimento nos Bairros da Quinta das Laranjeiras e Casal dos Machados, cuja
entidade promotora é a Junta de Freguesia do Parque das Nações.
- Continuação do acordo de parceria com o Contrato Local de Segurança liderado pela
Câmara Municipal de Loures e, no seu âmbito, liderança da segunda edição do
projecto “Pais formados, filhos educados”.
- Continuação do acordo de colaboração com o IEFP para o desenvolvimento de cursos
de formação nos nossos Centros.
Refiram-se outras colaborações pontuais – acordos não formais – que são
assinalados nos relatórios dos Centros que os lideraram.
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ADENDA

Mantendo-se a consciência de que as actividades da Instituição, enquanto IPSS, não se
devem 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 continuamos a procurar que, nos tempos litúrgicos fortes, as
actividades contenham o essencial da mensagem evangélica, tanto para os utentes
como para as respectivas famílias. Por outro lado e sempre que a ocasião o possibilite,
procura-se igual trabalho com os adultos, concretamente através de mensagens
levadas pelos utentes a propósito de certos temas.
No Centro Olipandó continua a ser celebrada semanalmente a Eucaristia dominical, da
responsabilidade da Paróquia. O espaço é ainda cedido, fora das horas de actividades,
para outras manifestações religiosas como, por exemplo, a recitação do Terço ou
outros encontros. 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, na Quinta das Laranjeiras. A mesma partiu,
como de costume, do espaço junto ao nicho onde está a imagem de Nossa Senhora,
fazendo percurso pela mesma Quinta das Laranjeiras e Casal dos Machados.
Fizeram-se também diversos encontros para preparação de festas locais,
nomeadamente a festa de Nossa Senhora dos Remédios, no Bairro da Quinta das
Laranjeiras e a Festa de Nossa Senhora da Fonte, no Bairro da Quinta da Fonte. Neste
mesmo bairro, colaborámos ainda com a Paróquia da Apelação na organização da festa
em honra de S. Salvador do Mundo. 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 continua a ser a Missa Campal, celebrada nos
referidos dias de festa anual, com enorme participação de residentes e familiares.
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 realizar-se, no Centro Verdine, diversas reuniões de
reflexão, bem como, à sexta-feira, reuniões da Acção Católica para crianças. Idênticas
reuniões realizaram com os jovens, ao sábado.
De referir ainda a organização de Presépios de Rua, inaugurados, com a devida
solenidade, tanto no Bairro da Quinta das Laranjeiras como na Quinta da Fonte, nas
proximidades do Natal. Foram alvo do maior interesse e respeito da população.
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Também neste ano recebemos a visita do Senhor Bispo, D. Joaquim Mendes, ao Centro
Olipandó, no âmbito da Visita Pastoral à Paróquia dos Olivais. No âmbito da mesma
Visita Pastoral, mas à Paróquia de Cristo Rei da Portela recebemos, no Centro Paniole,
a visita do Senhor Bispo, D. Daniel Henriques. No final do mês de Janeiro já tínhamos
tido oportunidade de receber, no Centro Verdine, o Senhor D. Nuno Braz que,
acompanhado pelos Párocos da Vigararia Oriental, aceitou almoçar no nosso Centro,
após uma reunião de trabalho na Paróquia da Apelação.
Em colaboração permanente com estas Paróquias, um dos membros deste SDL, Aida
Marrana, continua a integrar os respectivos Conselhos Pastorais, participando
regularmente em reuniões.
Neste ano foi também possível colaborar com os Irmãos Missionários da Consolata,
que iniciaram um trabalho de evangelização no Bairro do Zambujal, para o qual
pediram a colaboração do nosso Centro – o Siruga – trabalho a que vem sendo dada
continuidade.

ANEXOS: relatório das actividades de verão e desenvolvimento das actividades por
Centro e por Bairro
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ANEXOS
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Colónia de Férias Aberta – 2019
Com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que cedeu o transporte para
cinco Centros e da Câmara Municipal de Loures, que assumiu um Centro, foi possível
realizar, no verão de 2019, mais uma Colónia de Férias aberta, assim sintetizada:
Data: de 15 a 19 de Julho
Local: Praia da Fonte da Telha - Costa de Caparica
Ocupação do dia – As manhãs passadas na praia, que era deixada antes de almoço. Os
autocarros dirigiam-se então aos locais previamente marcados, onde decorria o
almoço e actividades variadas. Estes locais foram os seguintes: Parque Silva Porto,
Mata de Benfica, Parque Urbano de Santa Iria de Azoia, Parque das Conchas e Lilases e
Jardim Garcia da Orta. Num dos dias o destino foi o Palácio Nacional da Ajuda, que os
utentes puderam visitar, por grupos.
Embora inserida no tema geral do ano, esta actividade teve os seguintes objectivos
concretos:
 Proporcionar às crianças e jovens uma experiência rica fora dos bairros,
durante cinco dias, com manhãs de praia cheias de aventuras, com actividades
diversificadas e tardes que possibilitaram a descoberta de espécies vegetais,
visita a um museu, a prática de desportos e uma festa de encerramento, no
último dia, onde, por grupos, se apresentaram danças e cantares variados.
 Possibilitar o encontro dos utentes dos nossos diversos centros, de modo que
cada dia funcionasse como uma festa de grande família.
 Fomentar o gosto por actuar e por ver os outros apresentarem o que têm de
melhor, valorizando cada actividade e vivendo com alegria cada dia, cada hora.
 Estimular o hábito de praticar regularmente actividades desportivas,
competindo de forma salutar em provas de atletismo.
 Conseguir um ambiente fraterno em que todos se sentissem felizes
HORÁRIO E ESQUEMA DO DIA
Saída dos Centros em direcção à praia – 9h00
Banho da Pré-Escolar - 11.10h
Banho do ATL – 11h30
Saída da praia em direcção aos parques: Pré -12h30 e ATL 12h45
Saída dos parques em direcção aos respectivos bairros – 16h45
Chegada aos bairros 17h15
15

NÚMERO DE CRIANÇAS POR CENTRO E RESPECTIVOS MONITORES
Centro Majari – ATL: 46 Crianças
Monitores/Educadores – Glória, Joana, Ana, Sónia, Sandra e Vasco.
Pré-Escolar – 20 crianças
Educadoras - Guida, Margarida, Catarina,
Aux. Educação - Sofia.
Centro Olipandó - 50 Crianças
Monitoras - Marisa, Adriana, Catarina, Fátima, Cheila.
Centro Verdine - 50 crianças
Monitores – Joana, Paula, Isildo, Sandra, Paula Campos, José Luís.
Centro Panioli – 24 crianças
Educadoras - Teresa, Cláudia Sofia.
Aux. Educação -Elsa, Palmira
Centro Siruga – 28 Crianças
Monitores - Rosa, Céu, Daniela.
Centro Chaborrilho – 18 crianças
Educadora – Helena.
Aux. Educação – Elsa e Maria Eugénia
Centro Mestipen – 30 crianças
Monitoras – Anabela, Sandra e Paula Valadas.
RESPONSÁVEL GERAL: Maria Aida Marrana

NOTA: Dos centros cada Educador/Monitor foi responsável por levar: Farmácia,
Impressos Seguro / crianças e pessoal, Declaração de idoneidade dos acompanhantes
adultos por camioneta, Protector solar, água, sacos de enjoo, papel higiénico, coletes
reflectores e placa de STOP, geleira com o fiambre e pulseiras identificativas para
todas as crianças.
BANHO DOS CATL’s – distribuição esquemática de responsáveis no mar
Catarina.Olipandó
Paula. Mestipen
Adriana -Olipandó
Sandra - Verdine
Sónia Majari
Glória-Majari
Fátima-Olipandó

Isildo-Verdine Joana(Verdine)

AnaMajari

Daniela(Siruga)

Paula-Verdine
Marisa-Olipandó
Joana -Majari
Céu-Siruga
Paula-Panioli
Anabela-Mestipen
Rosa
Aida
Sandra
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NOTA: Durante todo o dia o Educador/Monitor foi responsável pelo seu grupo; só o
banho funciona segundo o esquema previsto, com supervisão em equipa.

EMENTA
Segunda –feira dia 15 Julho
1 sandes de fiambre
1 sandes com omelete com salsichas e
salada de Alface
1 iogurte
1 peça de fruta
Lanche
1 sandes de Chourição
1 peça de fruta
Terça –feira dia 16 Julho
1 sandes de fiambre
1 sandes de Filete de peixe e salada de
alface
1 iogurte
1 peça de fruta
Lanche
1 sandes de chourição
1 peça de fruta
Quarta- feira dia 17 Julho
1 sandes de fiambre
1 sandes de Bifana e salada de alface

1 iogurte
1 peça de fruta
Lanche
1 sandes de Chourição
1 peça de fruta
Quinta –feira dia 18 Julho
1 sandes de fiambre
1 sandes de hambúrguer e salada de
alface
1 iogurte
1 peça de fruta
Lanche
1 sandes de chourição
1 peça de fruta
Sexta - feira dia 19 de Julho
1 sandes de fiambre
1 sandes com bifana com salada de
alface
1 iogurte
1 peça de fruta
Lanche
1 sandes de chourição
1 peça de fruta

PROGRAMAÇÃO

 Segunda -feira, dia 15 de Julho
Manhã - Estabelecimento de regras em cada grupo.
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Reconhecimento do espaço e recolha de elementos da Natureza para trabalhos
a serem feitos em Setembro nos Centros.
Tarde – Parque Silva Porto – Mata de Benfica- Entrada pela Rua Tomás
Figueiredo: Descoberta do espaço. Identificação de arbustos, árvores e outras
espécies vegetais. Gincana por Centro.
Terça-feira, 16 de Julho
Manhã- Concurso de construções na areia subordinado ao tema “ Viagens no
Planeta Terra”: construir uma caravela de Fernão de Magalhães ou actual avião
de passageiros para viagens intercontinentais.
Tarde – Parque Urbano de Santa Iria de Azoia
Realização de um Peddy-paper, por centro
 Quarta – feira, 17 de Julho
Manhã – ATL´s – Jogos de futebol de praia – Campeonato inter-Centros
Pré – escolar – Jogo de letras
Tarde - Parque das Conchas e Lilases
Danças de roda e jogos tradicionais, por grupos.
Quinta-feira, 18 de Julho
Manhã – Apresentação dos hinos da Colónia, por Centro.
Tarde – Visita ao Palácio Ajuda, por grupos
 Sexta-feira, 19 de Julho
Manhã – Recolha de lixo na praia e convite à colaboração dos veraneantes.
Tarde – Festa final no Jardim Garcia Orta – Rua Alfredo Pimenta, Parque das
Nações com a apresentação de todos os Centros com danças, cantares e outras
surpresas.
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ACTIVIDADES POR CENTRO
E POR BAIRRO
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BAIRROS PORTUGAL NOVO E OLAIAS

1 – Actividades do Centro Chaborrilho - Pré - Escolar
O Centro Chaborrilho é uma resposta social que proporciona às crianças actividades
educativas e lúdicas, integradas na programação definida para cada ano.
Das actividades lúdico-pedagógicas realizadas ao longo deste ano e decorrentes da
programação, destacamos alguns dias em que se realizaram actividades
extraordinárias dentro e fora do centro, que passamos a descrever assim como os
objectivos a elas subjacentes.


1 de Março - Carnaval

Objectivos da Acção: Estimular a criatividade e a imaginação, vivenciar e incentivar o
mundo do faz de conta.
Descrição da Acção: Este dia foi assinalado com uma saída em desfile de máscaras até
ao Areeiro.
Pelo caminho cantámos canções alusivas ao carnaval e outras que aprendemos no
Centro. As pessoas que passavam na rua interagiram connosco, fizeram perguntas e
até entraram na brincadeira.
No parque, as crianças tiveram a oportunidade de experimentar os baloiços e de
brincar.


1 de Junho - Dia Mundial da Criança

Objectivos da Acção: Comemorar este dia relembrando os direitos das crianças.
Proporcionar novas experiências e dar a conhecer novos espaços lúdicos, conviver com
outras crianças, fortalecer laços de amizade.
Descrição da Acção: No período da manhã, fomos para o Parque da Alameda, onde
todos tiveram a oportunidade de se exprimir em liberdade e partilhar estes momentos
com as outras crianças que se encontravam no local.


11 de Julho - Festa Final

Objectivos da Acção: Celebrar o fim do ano lectivo e a passagem para uma nova etapa.
Dar a conhecer aos pais e familiares o que se fez no jardim de infância ao nível das
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expressões e da valorização das outras culturas. Promover o convívio entre
crianças/famílias/amigos, saber conviver em ambiente de festa.
Descrição da Acção: A festa realizou-se no recreio exterior, no período da tarde e
estiveram presentes pais, familiares e amigos.
Foram apresentadas pelas crianças da Pré e do CATL diversas peças musicais; houve
momentos de dança e cantares ciganos, sessão de psicomotricidade, assim como um
coro infantil, que cantou canções aprendidas na sala ao longo do ano lectivo. A
finalizar foram entregues os diplomas às crianças que terminam o pré-escolar e irão
ingressar no 1º ano do ensino básico.
Terminadas as apresentações, houve um lanche convívio cujas iguarias foram
proporcionadas pelos pais e pelo Centro.


15 a 19 de Julho - Colónia de Férias

Objectivos da Acção: Proporcionar actividades lúdicas e divertidas num contexto
diferente; fomentar práticas para a protecção do ambiente; identificar a simbologia
das cores da bandeira e aprender a respeitá-las; ter contacto com o património
cultural do nosso país.
Descrição da Acção: Fomos para a praia da Fonte da Telha e aí foram realizadas várias
actividades: desde a recolha de conchas para trabalhos na sala à recolha de lixo
espalhado pela praia, numa perspectiva de sensibilizar os veraneantes para a
preservação da natureza. Fizeram-se construções na areia; jogos tradicionais;
preparação e apresentação do hino da colónia, enquanto diariamente se aguardava a
tão aguardada hora do banho.
No período da tarde visitaram-se vários parques da cidade onde decorreram os
almoços e se realizaram diversas actividades: jogo de pista; gincana; exploração dos
espaços e observação da natureza e dos animais. Visitámos ainda o Palácio Nacional da
Ajuda.
O transporte foi gentilmente oferecido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a
quem agradecemos, pois sem este não teríamos tido a oportunidade de desfrutar
desta nova experiência e vivenciar estes momentos agradáveis.


9 de Outubro - Uma Experiência nos Insufláveis

Objectivos da Acção: Diversificar, descentralizar e expandir a oferta de serviços
audiovisuais para a população dos bairros.
Proporcionar à população a visualização de filmes e a discussão dos temas como o
bullying, a entreajuda, o meio ambiente, a multiculturalidade, a emigração e a escola.
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Descrição da Acção: A actividade realizou-se no Bairro das Olaias, onde foi montada
uma estrutura insuflável de forma a simular uma sala de cinema e permitir a
visualização de curtas metragens abordando diferentes temas.
O grupo de crianças dirigiu-se a pé até ao Bairro das Olaias, onde estava localizado o
insuflável. Fomos recebidos por 3 funcionárias que nos encaminharam para os lugares
no interior do espaço.
Assistimos a várias curtas metragens cujos temas se cruzaram com realidades
presentes no bairro e na comunidade em geral. No final de cada filme, foi dada uma
pequena explicação sobre o tema abordado.


6 de Dezembro - Visita dos “ Fantaços”

Objectivos da Acção: Proporcionar momentos de alegria, de magia e apelar à
imaginação das crianças.
Descrição da Acção: Os “Fantaços”, constituídos por um grupo de voluntários,
proporcionaram um agradável espectáculo, constituído por números de magia, teatro
de fantoches, palhaços, música e dança.
As crianças foram convidadas a interagir nos momentos de magia e das canções, facto
que lhes agradou bastante, participando com entusiasmo.


18 de Dezembro - Circo Chen

Objectivos da Acção: Proporcionar às crianças vivências diferentes, individualmente e
em grupo.
Desenvolver apetência artística, visando o desenvolvimento da criatividade,
consciencialização dos valores: alegria, cooperação, amizade e outros. Desenvolver a
linguagem oral e escrita.
Descrição da Acção: Após o almoço fomos de autocarro até ao Circo Chen, instalado
junto ao Parque da Bela Vista.
Ao chegar fomos encaminhados em grupo para as bancadas, onde assistimos a todo o
espectáculo. O circo tinha inúmeros artistas, tais como: acrobatas, trapezistas,
palhaços e ilusionistas.
No final, a Câmara Municipal de Lisboa ofereceu a todos os meninos uma caixa com
um lanche delicioso e regressámos para o Jardim de Infância de autocarro, pelas
17:30h.
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20 de Dezembro - Visita da Fundação Altice

Objectivos da Acção: Dar a conhecer o trabalho realizado no Jardim de Infância;
partilhar culturas e saberes; valorizar a importância do percurso escolar.
Descrição da Acção: Numa iniciativa da Fundação Altice Portugal e com a participação
de jovens da UAL (Universidade Autónoma de Lisboa) decorreu, da parte da manhã,
uma praxe académica solidária, que consistiu na entrega de presentes e apresentação
mútua de canções de natal. Estes estudantes vieram acompanhados pela Dra. Helena
Marques, (ex. funcionária e grande amiga do SDL) que organizou este intercâmbio.
O grupo do pré-escolar apresentou a peça musical da festa de Natal e o CATL danças e
cantares ciganos.


23 de Dezembro - Festa de Natal

Objectivos da Acção: Celebrar o nascimento de Jesus, promover momentos de
convívio e partilha entre os centros, famílias e amigos e dar a conhecer o trabalho
realizado na instituição a pais, famílias e entidades convidadas. Promover o encontro
solidário.
Descrição da Acção: A festa de Natal realizou-se no período da tarde, no Auditório da
Escola Superior de Enfermagem Artur Ravara, a quem agradecemos a cedência do
espaço, assim como à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que disponibilizou o
transporte.
A festa foi constituída por um programa variado de apresentações de cada um dos
Centros do SDL: danças e cantares ciganos; capoeira; peças musicais e de teatro e um
coro infantil.
No final, foi distribuído a todas as crianças um lanche especial.
Ao longo do ano - No Centro existem 2 crianças que são acompanhadas
semanalmente por dois técnicos:
- Terapeuta da fala, da Empresa MindSpeech - Centro de Desenvolvimento ( duas vezes
por semana)
- Técnico de Intervenção Precoce, da Equipa Local de Intervenção - Lisboa Oriental ( 1
vez por semana)
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UTENTES DO PRÉ-ESCOLAR - CENTRO CHABORRILHO

Nº de Utentes Pré - Caracterização por Idade e
Sexo
Idades
Feminino Masculino
Total
3
10
7
17
4
6
6
12
5
6
5
11
6
1
1
2
7
0
1
1
Total
23
20
43
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BAIRROS PORTUGAL NOVO E OLAIAS
1 – Actividades do Centro Mestipen - CATL
O CTL do Centro Mestipen é uma resposta social que trabalha com crianças e jovens
com vista a potenciar o seu desenvolvimento integral, isto é, este Centro de
Actividades de Tempos Livres proporciona às crianças e jovens experiências que
contribuem para o seu crescimento enquanto pessoas, satisfazendo as suas
necessidades de ordem física, afectiva, intelectual e social.
Das várias actividades lúdico-pedagógicas realizadas e temas abordados ao longo do
ano de 2019, decorrentes de uma programação previamente estabelecida, destacamse aqui alguns dias em que se realizaram actividades extraordinárias.


7 de Janeiro - Dia de Reis

Objectivos da Acção: Festejar o Dia de Reis e partilhar a nossa peça de Natal com
outra instituição do bairro.
Descrição da Acção: Neste dia visitámos uma entidade do bairro, a AMI, onde
apresentámos a nossa peça de Natal. No final da actuação foi-nos oferecido um
lanche, onde não faltou o tradicional bolo-rei.


11 de Janeiro - Acção de Sensibilização “ Sim à Diferença”

Objectivos da Acção: Sensibilizar as crianças e jovens para a diferença e para o
respeito para com o próximo.
Descrição da Acção: A PSP da 12ª Esquadra – Olaias, veio ao CATL fazer a acção de
sensibilização sobre o tema. Foi projectado um filme, onde se mostraram várias formas
de descriminação: racial, religiosa, cultural e de género. De seguida, os agentes fizeram
perguntas para saberem se as crianças tinham entendido a mensagem e também
responderam às dúvidas colocadas por elas.


1 de Março - Festa de Carnaval

Objectivos da Acção: Reviver as tradições e proporcionar um dia diferente às nossas
crianças.
Descrição da Acção: Neste dia de Carnaval decorámos a sala, pintámos desenhos e
saímos em desfile pelo bairro. Dançámos, cantámos e pregámos partidas uns aos
outros. No final do dia ainda tivemos tempo para brincar no jardim.
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19 de Março - Dia do Pai

Objectivos da Acção: Celebrar o dia de todos os pais e agradecer todo o amor e
carinho que eles nos dão.
Descrição da Acção: Todos os meninos elaboraram um presente para dar ao pai.
Fizeram um postal em forma de mãos abertas, simbolizando um abraço, com uma
frase carinhosa ao gosto de cada criança.


11 de Abril - Acção de Sensibilização sobre Bulliyng

Objectivos da Acção: Sensibilizar as crianças de que o bullyng é crime e que quando
confrontados com alguma situação desta natureza devem pedir ajuda aos professores
ou aos pais.
Descrição da Acção: A PSP da 12ª Esquadra - Olaias, veio ao CATL para falar sobre o
bullying. Foi exibido um pequeno filme e depois estabeleceu-se uma conversa com as
crianças sobre o que elas achavam que era o Bullyng. Gerou-se uma discussão animada
e elas perceberam que é fundamental respeitar os outros, independentemente da sua
etnia, religião, cultura, sexo ou idade.


16 de Abril – Peddy-Paper

Objectivos da Acção: Proporcionar momentos divertidos, ao mesmo tempo que se
aprende e se aumentam os conhecimentos de cultura geral. Aprender a trabalhar em
equipa e em colaboração com os colegas.
Descrição da Acção: Preparou-se um peddy-paper e percorreram-se as ruas do bairro,
em equipas, solicitando a ajuda das pessoas para resolver os desafios e para
responder às perguntas sobre cultura geral, sobre o próprio bairro e sobre o CATL. Foi
uma tarde diferente e animada em interacção com os vizinhos.


3 de Maio - Dia da Mãe

Objectivos da Acção: Celebrar o dia da mãe, agradecer-lhe e mostrar o amor e carinho
que se tem por ela.
Descrição da Acção: Neste dia tão especial cada criança elaborou uma flor de papel,
que em cada pétala tinha uma frase carinhosa, escolhida por ela, para oferecer à Mãe.
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23 de Maio - Peça de teatro “ A Menina do Mar ”

Objectivos da Acção: Motivar para a leitura e para o teatro e trabalhar com as crianças
uma história de amizade e lealdade, a partir desta história. Construir uma peça de
teatro e representá-la.
Descrição da Acção: A partir de uma leitura cuidada, escreveu-se a peça de teatro,
escolheram-se os actores, construíram-se os adereços e ensaiou-se a peça. Depois
convidaram-se os encarregados de educação e apresentou-se a peça no CATL.


11 de Julho - Festa de Final de Ano

Objectivos da Acção: Proporcionar uma tarde de festa e de convívio saudável, com o
envolvimento das famílias e da comunidade em geral e mostrar actividades
desenvolvidas no Centro ao longo do ano lectivo.
Descrição da Acção: Neste dia todos chegaram cedo e com muito entusiasmo para a
festa. O CATL e o Pré - Escolar juntaram-se para fazerem as suas apresentações no
espaço exterior do Centro Chaborrilho. O Mestipen apresentou uma Dança Cigana e
Canto Cigano. Estiveram presentes muitos encarregados de educação e amigos para
ver os nossos artistas. Após as actuações houve um pequeno lanche para todos os
convidados.


15 a 19 de Julho - Colónia de Férias

Objectivos da Acção: Proporcionar às crianças e jovens dias diferentes, cheios de
emoção e bem estar, com actividades culturais, recreativas e desportivas, planeadas
de forma a ajudar a libertar as energias, de um modo saudável e divertido.
Proporcionar um convívio e uma competição agradável entre os utentes dos nossos
centros.
Descrição da Acção: Todas as manhãs preparámos a mochila e saímos para a praia da
Fonte da Telha - Costa da Caparica, onde tomámos o banho de mar e realizámos
diversas actividades na areia da praia, a saber: estabelecimento de regras em grupo;
recolha de elementos da natureza para a realização de trabalhos no Centro; concurso
de construções na areia; jogos de futebol de praia com um campeonato intercentros;
apresentação dos hinos da Colónia por Centro; recolha de lixo na praia com cartazes,
apelando à colaboração dos veraneante.
De tarde, visitaram-se diversos locais. Assim, no Parque Silva Porto - Mata de Benfica,
foi possível descobrir o espaço e organizar uma Gincana. No Parque Urbano de St Iria
da Azóia organizámos um peddy-paper onde colocámos tarefas engraçadas e
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desafiantes. Numa outra tarde fomos para o Parque das Conchas, onde organizámos
vários jogos tradicionais e divertidos. Visitámos também o Palácio Nacional da Ajuda e,
organizados em grupo, podemos observar a disposição e decoração das salas ao gosto
do séc. XIX e as colecções de ourivesaria, tapeçaria, mobiliário, vidro e cerâmica,
pintura e escultura. No último dia fomos para o Jardim Garcia de Orta, no Parque das
Nações, onde decorreu a festa final, em que todos os centros do SDL apresentaram
números de dança e música muito variados.
O almoço durante a colónia decorreu nos parques que visitámos, em jeito de pic-nic.
Tudo isto foi possível com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que
ofereceu os transportes.


11 de Novembro - Festa de S.Martinho

Objectivos da Acção: Celebrar as tradições e reforçar laços de amizade e convívio
entre todos.
Descrição da Acção: Neste dia leu-se a história de S. Martinho e salientou-se a
importância da solidariedade e da partilha entre as pessoas. Fizeram-se trabalhos com
castanhas e no final da tarde prepararam-se e assaram-se as castanhas para o
magusto.


12 a 20 de Novembro - Exibição de Filmes sobre o Planeta Terra

Objectivos da Acção: Sensibilizar e alertar os utentes sobre as nossas
responsabilidades em relação à preservação do Planeta Terra. Reforçar a importância
dos 3R´s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar.
Descrição da Acção: Neste período de tempo foram exibidos no CATL os Filmes “ A
água é um mundo fantástico”, “Como ajudar o Planeta: Consciência Ecológica”,
“Animação mudança climática”, “A Vida no fundo do mar”, “Um plano para salvar o
planeta” e “O futuro que queremos”. Após a exibição de cada filme, reflectimos e
discutimos sobre a respectiva mensagem, procurando que cada utente desenvolvesse
a criatividade e reflectisse sobre os temas.


18 de Dezembro - Passeio e Espectáculo de Circo

Objectivos da Acção: Proporcionar um momento de lazer fora do espaço do CATL,
onde os utentes pudessem desfrutar e divertir-se.
Descrição da Acção: Neste dia os utentes foram presenteados pela Junta de Freguesia
do Areeiro com os bilhetes para o Circo Chen. As crianças divertiram-se e gostaram
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muito. No espectáculo estavam presentes crianças de outras instituições de Lisboa. No
final, a Câmara Municipal de Lisboa deu uma prenda a cada criança presente.


21 de Novembro a 19 de Dezembro - Preparativos para o Natal

Objectivos da Acção: Relembrar os diferentes significados do Natal (Natal do
Consumismo, Natal Encantado e o verdadeiro significado do Natal) e através das
reflexões, preparar e realizar as actividades propostas para o tema.
Descrição da Acção: A partir do dia 21 de Novembro demos início às actividades em
torno do tema do Natal. Leitura de Histórias, trabalhos manuais, montagem da árvore
de Natal e do Presépio, ensaios de dança e canto e de uma peça de teatro para
apresentação na grande Festa de Natal do SDL.


23 de Dezembro - Festa de Natal do SDL

Objectivos da Acção: Proporcionar um convívio fraterno em ambiente celebrativo do
nascimento de Jesus, entre todas as crianças e jovens dos centros do SDL, contribuindo
cada um com alguns números para o espectáculo festivo, que foi presenciado pelas
respectivas famílias e outros convidados.
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 Centro Mestipen participou com uma peça de teatro e dança “ O
Verdadeiro Significado do Natal”. Estiveram presentes pais e/ou encarregados de
educação e algumas entidades com quem nos relacionamos.
No fim da festa, todos os meninos receberam um pequeno lanche. De assinalar que a
Junta de Freguesia do Areeiro colaborou nestes lanches e a Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa ofereceu os transportes.

29

UTENTES DO CATL - CENTRO MESTIPEN
Nº de Utentes CATL - Caracterização por Idade e Sexo
Idades
Feminino
Masculino
Total
6
2
1
3
7
3
2
5
8
2
0
2
9
4
5
9
10
0
3
3
11
1
2
3
12
1
1
2
13
1
2
3
14
0
1
1
15 aos 17
2
3
5
Total
16
20
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 ao longo do ano de 2019
com várias Equipas Penais de Lisboa, tendo recebido algumas pessoas que realizaram
trabalho a favor da comunidade.
Ao longo do ano o trabalho de parceria também foi uma preocupação e assim
procurámos dinamizar acções e participar activamente nas iniciativas promovidas por
entidades parceiras, visando contribuir para uma melhoria contínua do território.
Mantivemo-nos disponíveis para participar em acções do Grupo Comunitário do Bairro
das Olaias, participámos no Grupo de Segurança das Olaias/Portugal Novo, estando
presentes em reuniões e acções, de forma articulada.
Este grupo de segurança tem vindo a desenvolver-se recentemente com o propósito de
zelar pela segurança e sentimento de segurança no bairro e pretende também
implementar o policiamento comunitário na zona. Com este objectivo, realizaram-se
várias reuniões com entidades parceiras e moradores, para definir a metodologia de
trabalho e o plano de acção.
Foram realizadas visitas ao bairro com o objectivo de se fazer o levantamento dos
principais problemas nele existentes, nomeadamente questões de higiene urbana,
inexistência de ecopontos, falta de manutenção dos espaços verdes, segurança
rodoviária, iluminação e tráfico de droga.
Foram dinamizadas actividades com vista à participação, capacitação e promoção de
um maior envolvimento dos moradores.
Mantivemos a disponibilidade para participar em reuniões com a AMI, no âmbito do
Espaço + Comunidade, assim como nas acções desenvolvidas a partir deste, com as
crianças e jovens do Centro Mestipen. Esta colaboração com a AMI alarga-se a um
intercâmbio de actividades, sendo que por vezes e decorrendo de programação,
vamos apresentar aos seus utentes trabalhos das nossas crianças e jovens.

3 – Serviço de Atendimento do Centro Comunitário

Na vertente de Atendimento Social continuou a desenvolver-se o trabalho com as
famílias, dando resposta às solicitações que nos chegaram. Atendemos indivíduos de
diferente origem étnica e de diversas faixas etárias, continuando a desenvolver-se um
trabalho em várias vertentes:
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Informação e orientação dos utentes de acordo com as problemáticas
apresentadas;
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 psico-social;
Inscrição para frequência de cursos e respectiva organização em colaboração
com o Centro de Emprego de Lisboa.
Reuniões e sessões de informação/sensibilização;
Banco Alimentar;
Colaboração nas parcerias locais;

Tal como nos anos anteriores e numa óptica de acompanhamento integrado dos
agregados familiares, continuou-se com o apoio alimentar mensal (Banco Alimentar) às
famílias mais carenciadas e com a frequente avaliação de cada situação, de forma a
chegar aos mais necessitados, seja com ajuda pontual ou continuada.
Foi realizada a articulação interinstitucional e as diligências necessárias para a
resolução dos problemas/dificuldades que nos foram apresentados.
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Serviço de Atendimento - Centro Comunitário
Nº de utentes - Caracterização por Origem Étnica
Origem Étnica
Português Caucasiano
Português Cigano
Port. Origem Africana
Port. Origem Indiana
Angolanos
Brasileiros
Búlgaros
Caboverdeanos
Guineense
Indianos
Romenos
Santomenses
Chineses
Ucranianos
Total

Feminino
41
50
2
0
1
0
0
6
1
8
1
3
0
0
113

Masculino
20
18
0
0
1
0
0
3
1
1
1
0
0
0
45

Total
61
68
2
0
2
0
0
9
2
9
2
3
0
0
158

Nº de Utentes - Caracterização por Idade e Sexo

Idade
0- 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
+ - 80
Total

Feminino
0
2
21
29
23
16
10
6
6
113

Masculino
0
0
12
14
5
9
4
1
0
42

Total
0
2
33
43
28
25
14
7
6
158
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SDL - ATENDIMENTO NO BAIRRO DAS OLAIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
ASSUNTO DO ATENDIMENTO

TOTAL

1- Abono de Família
19
2- Outras Prestações Familiares
0
3- Sub. Desemprego
0
4- Sub. Doença
1
5- Sub. Parental
1
6- Outros Subsidios
6
7- RSI
14
8- Pensões
1
9- Complemento Solidário Idosos
0
10- Outros Complementos
2
11- Apoio Domiciliário
0
12- Centro de Dia/Internamento Lar
0
13- Centro de Cuidados Continuados
0
14- Centro de Recuperação
0
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
9
16- Acompanhamento Escolar
14
17- Acompanhamento situação saúde
8
18- Problemas Habitação
33
19- Necessiade de bens essenciais
4
20- Violência Doméstica
0
21- Crianças e jovens em risco
1
22- Apoio Alimentar (BA)
472
23- Fornecimento refeições confeccionadas 0
24- Preenchimento de Documentos
39
25- Leitura e Interpretação de Documentos 63
26- Elaboração de Declarações e Cartas
27
27- Emprego/Formação
23
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
37
29- Operações Portal das Finanças
5
30- Acompanhamento Judicial
24
31- SEF/Legalização
0
32- Apoio Financeiro Extraordinário
5
33- Contactos Telefonicos
39

34- Articulação com Entidades Parceiras
35- Outro

RESOLUÇÃO
PELO SDL

RESOLUÇÃO
ARTICULADA

EM ARTICULAÇÃO COM

19

0

-

0

0

-

0

0

-

1

0

-

1

0

-

6

0

-

14

0

-

1

0

-

0

0

-

2

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

7

2

15- Centros de Saúde, Hos pi tai s , Cons ul tóri os , Centros de Exames

2

13

1

15- Centros de Saúde, Hos pi tai s , Cons ul tóri os , Centros de Exames

1

6

2

17- Centro de Saúde, Cons ul tóri os , Hos pi tai s , Santa Cas a Mi s eri córdi a

2

26

7

18- Camaras Muni ci pai s , IHRU, Gebal i s , Santa Cas a

7

4

0

0

0

1

0

0

472

0

0

38

1

63

0

26
21
37

0

#
vez(es)

-

22- Banco Al i mentar e Segurança Soci al

472

24- Segurança Soci al , Es col as , Tri bunai s e Ins ti tui ções di vers as

1

1

26- Seg. Soci al , Santa Cas a, Gebal i s , Tri bunai s , Fi nanças , Cons ervatóri as , Pol íci a

1

2

27- Centro emprego, Santa Cas a Mi s eri córdi a, enti dades formadoras / empregadoras

2

30- Advogados , tri bunai s , pol íci a e DGRS e Servi ços Pri s i onai s

4

1- Santa Cas a e Segurança Soci al

1

7- Santa Cas a e Segurança Soci al

2

15- Centros de Saúde, Hos pi tai s , Cons ul tóri os , Centros de Exames

9

18- Camaras Muni ci pai s , IHRU, Gebal i s , Santa Cas a

2

27- Centro emprego, Santa Cas a Mi s eri córdi a, enti dades formadoras / empregadoras

2

33- Vári as Enti dades

1

35- Outra Enti dade

2

7- Santa Cas a e Segurança Soci al

1

5

0

20

4

0

0

5

0

20

19

2

1

1

11
860

11
348

0
512

512
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SDL - BAIRRO DAS OLAIAS - ATENDIMENTO PRESENCIAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

FAIXA
Masculin
Feminino
TOTAL
ETÁRIA
o
0-9
10-19

0
8

0
0

0
8

20-29

27

8

35

30-39

213

8

221

40-49

225

10

235

50-59

120

3

123

60-69

110

12

122

70-79

46

10

56

80 e +

60
809

0
51

60
860

ATENDIMENTO PRESENCIAL
ASSUNTO
16- Acompanhamento Escolar
25- Leitura e Interpretação de Documentos
1- Abono de Família
18- Problemas Habitação
26- Elaboração de Declarações e Cartas
30- Acompanhamento Judicial
35- Outro
1- Abono de Família
6- Outros Subsidios
16- Acompanhamento Escolar
19- Necessiade de bens essenciais
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
33- Contactos Telefonicos
1- Abono de Família
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
18- Problemas Habitação
22- Apoio Alimentar (BA)
26- Elaboração de Declarações e Cartas
30- Acompanhamento Judicial
35- Outro
1- Abono de Família
8- Pensões
16- Acompanhamento Escolar
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
33- Contactos Telefonicos
7- RSI
22- Apoio Alimentar (BA)
26- Elaboração de Declarações e Cartas
30- Acompanhamento Judicial (1 vez)
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
24- Preenchimento de Documentos
22- Apoio Alimentar (BA)

#vez(es)
1
2
2
1
2
1
4
9
1
10
1
16
17
15
6
2
10
112
15
15
1
2
1
1
8
7
4
1
90
3
1
2
1
60
424

ASSUNTO
18- Problemas Habitação
26- Elaboração de Declarações e Cartas
6- Outros Subsidios
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
33- Contactos Telefonicos
4- Sub. Doença
7- RSI
17- Acompanhamento situação saúde
22- Apoio Alimentar (BA)
26- Elaboração de Declarações e Cartas
29- Operações Portal das Finanças
35- Outro
6- Outros Subsidios
16- Acompanhamento Escolar
19- Necessiade de bens essenciais
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
32- Apoio Financeiro Extraordinário
6- Outros Subsidios
10- Outros Complementos
18- Problemas Habitação
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
34- Articulação com Entidades Parceiras
18- Problemas Habitação
24- Preenchimento de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
32- Apoio Financeiro Extraordinário
17- Acompanhamento situação saúde
32- Apoio Financeiro Extraordinário
-

#vez(es)
1
1
2
3
7
2
1
6
5
90
3
4
3
1
2
1
13
3
2
2
2
3
4
6
1
4
4
1
2
2
1
182

ASSUNTO
24- Preenchimento de Documentos
33- Contactos Telefonicos
7- RSI
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
34- Articulação com Entidades Parceiras
5- Sub. Parental
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
18- Problemas Habitação
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
30- Acompanhamento Judicial
7- RSI
17- Acompanhamento situação saúde
21- Crianças e jovens em risco
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
33- Contactos Telefonicos
7- RSI
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
22- Apoio Alimentar (BA)
26- Elaboração de Declarações e Cartas
30- Acompanhamento Judicial
35- Outro
19- Necessiade de bens essenciais
25- Leitura e Interpretação de Documentos
29- Operações Portal das Finanças
33- Contactos Telefonicos
22- Apoio Alimentar (BA)
-

#vez(es)
1
2
2
6
2
1
1
4
14
9
6
6
1
1
1
26
11
12
4
1
70
3
1
3
2
9
1
4
50

254
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SDL - BAIRRO DAS OLAIAS - VISITAS DOMICILIÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
ASSUNTO DA VISITA
1- Abono de Família
2- Outras Prestações Familiares
3- Sub. Desemprego
4- Sub. Doença
5- Sub. Parental
6- Outros Subsidios
7- RSI
8- Pensões
9- Complemento Solidário Idosos
10- Outros Complementos
11- Apoio Domiciliário
12- Centro de Dia/Internamento Lar
13- Centro de Cuidados Continuados
14- Centro de Recuperação
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
16- Acompanhamento Escolar
17- Acompanhamento situação saúde

18- Problemas Habitação
19- Necessiade de bens essenciais
20212223242526272829303132333435-

Violência Doméstica
Crianças e jovens em risco
Apoio Alimentar (BA)
Fornecimento refeições confeccionadas
Preenchimento de Documentos
Leitura e Interpretação de Documentos
Elaboração de Declarações e Cartas
Emprego/Formação
Pesquisa/Op. Seg Social Directa
Operações Portal das Finanças
Acompanhamento Judicial
SEF/Legalização
Apoio Financeiro Extraordinário
Contactos Telefonicos
Articulação com Entidades Parceiras
Outro

# VISITAS

MOTIVO DA VISITA

# vez(es)

MOTIVO DA VISITA

DUR.
DUR. MÉDIA
# vez(es) VISITAS POR VISITA
(min.)
(min.)

2

Trans mi ti r i nformação

1

Di fi cul dade de contacto

1

45

22,5

2

Di fi cul dade de contacto

1

Trans mi ti r i nformação

1

60

30,0

5

Trans mi ti r i nformação

4

Di fi cul dades na mobi l i dade do utente

1

165

33,0

5

Trans mi ti r i nformação

5

130

26,0

8

Acompanhamento de cas o

1

Fal ar com utente e fami l i a

3

255

31,9

Oferta de medi camentos

1

Veri fi cação de condi ções

1

Veri fi cação de s i tuação

2

2

Trans mi ti r i nformação

1

Obs ervação de cas o (1ª vez)

1

110

55,0

8

Oferta de medi camentos

1

Oferta de mobi l i ári o ou roupa de cas a

2

310

38,8

Oferta de outros bens

1

Oferta de ves tuári o e/ou cal çado

4

1

Trans mi ti r i nformação

1

15

15,0

1

Di fi cul dade de contacto

1

15

15,0

8

Trans mi ti r i nformação

8

200

25,0

2

Trans mi ti r i nformação

2

35

17,5

1

Vi s i ta conj unta com outras enti dades

1

45

45,0

45
1 430

22,5

2
47

Trans mi ti r i nformação

1
32

Acompanhamento de cas o

1
15
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4 - Acções de Formação
Durante o presente ano decorreu, no Centro Mestipen, um Programa de Formação
Modular - Vida activa - ECA, para 24 formandos adultos, em parceria com o Centro de
Emprego e Formação Profissional de Lisboa. A formação decorreu entre 23 de Abril e
27 de Setembro.
O SDL fez a divulgação e procedemos às inscrições das pessoas para a formação,
garantindo igualmente toda a articulação com os técnicos do Centro de Emprego no
sentido da constituição da turma e respectivo acompanhamento.
Antes do início da formação, as técnicas do Centro de Emprego de Lisboa deslocaramse ao Centro para reunirem com as pessoas seleccionadas para a formação.

5 - Entidades Parceiras













AMI – Centro Porta Amiga das Olaias
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
Médicos do Mundo
PSP das Olaias
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – UDIP Alameda
Segurança Social

6 - Previsão de Actividades para 2020
Em 2020 tencionamos continuar a desenvolver o trabalho decorrente da programação,
incluindo algumas actividades especiais, tais como aulas de percussão, capoeira, inglês,
dança e teatro.
Do mesmo modo pretendemos continuar a celebrar/realizar as acções:


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

Propomo-nos continuar os atendimentos sociais, como temos vindo a fazer.
Pretendemos continuar a promover a interacção e dinamização da comunidade com
iniciativas da nossa responsabilidade e acções em parceria com outras entidades.
Para além das actividades programadas, vamos continuar a fazer o acompanhamento
escolar das crianças e jovens e a relacionarmo-nos com professores e directores de
turma dos respectivos Agrupamentos.
À semelhança de anos anteriores, pretende-se continuar com o Apoio Alimentar, em
articulação com o Banco Alimentar Contra a Fome, fazendo uma reavaliação de cada
núcleo familiar, considerando para tal a composição de cada agregado e os respectivos
rendimentos e despesas, com o objectivo de chegar a quem mais precisa e de
identificar eventuais situações de agregados que se tenham tornado autónomos.
Decorrente do Protocolo de Cooperação assinado com a Direcção Geral de Reinserção
Social, continuaremos a articular com várias Equipas Penais de Lisboa, no sentido de
recebermos pessoas para realizar trabalho a favor da comunidade.
Está previsto continuar com os trabalhos de parceria: com o Grupo Comunitário das
Olaias, com a AMI e com outras entidades presentes no Bairro, como a Gebalis, a
PSP, a Junta de Freguesia do Areeiro ou a Câmara Municipal de Lisboa,
nomeadamente através da constituição de um Grupo de Segurança das
Olaias/Portugal Novo e de um Policiamento Comunitário para a zona.
Objectivamos continuar uma estreita parceria com a Junta de Freguesia do Areeiro,
no sentido da resolução de problemas e de colaboração nas actividades dos Centros.
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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, dança 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.

 Acções de continuidade
Durante o ano lectivo os utentes do Olipandó deslocaram-se duas vezes por mês à
biblioteca municipal David Mourão Ferreira, para participarem em actividades dirigidas
ao incentivo do gosto pela leitura e a estimular a imaginação e criatividade através da
audição e da vivência de histórias.
07 de Janeiro – Comemoração do dia de Reis
Objetivo da acção – preservar a tradição e fomentar a aproximação de gerações,
vivendo ainda o espírito de Natal.
Descrição da acção – Apresentação de uma peça de Natal, algumas danças e canções
aos utentes do Centro de Dia da Quinta das Laranjeiras. Foi oferecido a cada um dos
nossos utentes um pequeno presépio de papel, feito pelos idosos.
01 de Março – Desfile Carnaval
Objetivo da Ação - Estimular a criatividade e imaginação, promover momentos de
alegria e animação no CATL
Descrição da acção- Seguindo a tradição, realizaram-se no CATL actividades de sala em
que se prepararam máscaras e enfeites de carnaval. Participámos num desfile pelos
bairros da Quinta das Laranjeiras e do Casal dos Machados. Também organizámos um
baile de máscaras, que terminou com a eleição da máscara mais criativa.
08 de Abril – Ida ao Cinema – “ Dumbo”
Objectivos da acção - Estimular a criatividade e imaginação, conhecendo novos
espaços
Descrição da acção – Fomos ao cinema ver um filme escolhido por todos, que aborda a
importância da família na nossa vida e transmite o conceito de que todos
somos diferentes, mas todos merecemos ser acolhidos como iguais.
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09 de Abril – Visita Pastoral do Bispo Auxiliar de Lisboa, D. Joaquim Mendes
No âmbito da visita Pastoral à Vigararia Lisboa II, recebemos a visita do Bispo D.
Joaquim Mendes, acompanhado pelo prior da Paróquia de Santa Maria dos Olivais. O
coro das crianças do Olipandó encantou todos os presentes.
D. Joaquim ofereceu a todos uma medalhinha com a imagem de Nª Senhora.
11 de Abril – Workshop de basquetebol
Objectivos da acção – Promover o interesse pela actividade física e desportiva.
Descrição da acção - Em conjunto com os utentes do projecto “Juntos somos mais” as
crianças/jovens do Olipandó participaram num workshop de basquetebol que teve
como finalidade o conhecimento da modalidade.
12 de Abril – Peddy Paper: “ Á Descoberta do Parque das Nações”
Objectivos da acção – Desenvolver capacidades de orientação, ler mapas, resolução de
enigmas e pistas, trabalho em equipa.
Descrição da acção – Feita a divisão em pequenas equipas, cada uma partiu a
percorrer o Parque das Nações, buscando orientação através das mensagens que ia
encontrando.
27de Abril – Festival de Capoeira
Objectivos da acção: Aprofundar conhecimentos sobre a “Capoeira”, que possibilita o
desenvolvimento cognitivo, motor, afectivo, musical e social. Promover o intercâmbio
entre praticantes, numa actuação que exclui a violência.
Descrição da acção – À semelhança de outros anos, o grupo “Alto Astral” e o SDL
realizaram um festival, que teve como objectivo premiar as crianças/jovens que
frequentam as aulas de capoeira com novas graduações, conforme o esforço que
demostraram ao longo do ano. Participaram num espectáculo de danças e Workshops
de aulas com mestres convidados, assim como conviveram com jovens de várias partes
do país e estrangeiro.
31 de Maio – Apresentação da Marcha Infantil no Arraial da Paróquia de Nossa
Senhora dos Navegantes
Objectivos da acção – Mostrar a nossa capacidade de preservar a tradição,
desenvolvendo capacidades físicas e artísticas assim como coordenação e ritmo.
Descrição da acção - Apresentámos a nossa célebre marcha, com o tema “O Mundo
No Parque das Nações”, no referido Arraial, sendo este um dos maiores da cidade de
Lisboa. Fomos muito aplaudidos.
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05-06 e 07 de Julho - Festa em Honra de Nossa Senhora dos Remédios
Objectivos da acção – Promover o sentido de comunidade, estabelecendo 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 de Santa Maria dos Olivais, a Junta de Freguesia do Parque das
Nações e o Contrato Local de Segurança, assentando no trabalho de uma comissão de Festas
constituída por moradores dos bairros da Quinta das Laranjeiras e Casal dos Machados. Na
noite de Sexta-feira as crianças/jovens do CATL deram início às festas com o desfile e
apresentação da marcha popular do Olipandó, com o tema “O Mundo no Parque das Nações”.
No Sábado à tarde aulas de Zomba, Workshops de capoeira/percussão e insufláveis.

No domingo, houve Missa Campal, tendo os nossos utentes feito as leituras e
assegurado o coro mesma Missa. Seguiu-se uma Procissão acompanhada pela Banda
Filarmónica da Charneca.
Foi depois oferecido um almoço comunitário, constituído por porco no espeto e
diversos acompanhamentos. Despois do almoço foram apresentadas pelo CATL várias
danças rítmicas. À noite houve novo convívio com música e artistas.
12 de Julho- Ida ao Jardim Zoológico de Lisboa
Objectivos da acção – Fomentar o interesse pela conservação da biodiversidade,
conhecendo melhor e valorizando a vida animal de modo a conseguir uma
transformação nas atitudes e comportamentos.
Descrição da acção – O grupo passou todo o dia no Zoo, contactando com todos os
animais e participando nalgumas actividades. Andaram no teleférico, e no comboio do
zoo, assistindo também ao espectáculo dos golfinhos. O almoço foi no bosque
encantado.
15 a 19 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, vão em anexo.
.
13 de Setembro – Teatro de Rua “D. Quixote de La Mancha e seu amigo Sancho
Pança”
Objectivos da acção - Inserir a arte do Teatro no processo de ensino/aprendizagem,
despertando para ele as crianças/jovens do CATL.
Descrição da acção – Actividade organizada pela Junta de Freguesia do Parque das
Nações. As Crianças / Jovens assistiram à peça de teatro, sendo-lhes permitido
participar, interpretando algumas personagens. Esta dinâmica promove a capacidade
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de representação e improviso de todos os que participam, para além de ser uma
actividade divertida.
15 de Novembro – Visita à Moche XL Games World
Objectivo da acção – Entrar no mundo das novas tecnologias.
Descrição da acção – A Fundação Altice ofereceu às Crianças / Jovens bilhetes para
este evento, onde puderam conhecer os videojogos mais recentes e testar novas
tecnologias relacionadas com os mesmos e conheceram alguns dos seus jogadores
favoritos.
03 de Dezembro - Inauguração do Presépio
Objectivo da acção – Promover, dinamizar e preservar tradições para uma maior
vivência da mensagem Natalícia. Sensibilizar os mais jovens para a tradição da
construção dos presépios.
Descrição da acção – Em parceria com a Junta de Freguesia do Parque das Nações,
construímos um presépio com imagens em tamanho real, que inaugurámos com a
presença da Presidente do SDL, com o Presidente da Junta de Freguesia do Parque das
Nações e do Pároco da Freguesia Santa Maria dos Olivais, encarregados de educação e
muitos moradores. O coro do CATL solenizou o acto com um conjunto de cânticos de
Natal. Foi oferecido a todos um chá, acompanhado por doces da época.
23 de Dezembro - Festa de Natal
Objectivo da acção - Compreender o significado do Natal, incentivar o espírito de
amizade e solidariedade, consolidar a relação entre os vários centros.
Descrição da acção – Participámos nesta Festa, anualmente organizada em conjunto
com todos os Centros do SDL, que nela participam com peças, cantares e danças. No
nosso caso, apresentámos uma peça de teatro, “Um Musical de Natal”, relembrando a
verdadeira importância do Natal. Finalizámos a nossa participação com uma dança.
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Utentes do CATL – Centro Olipandó

Nº de utentes – Caracterização por Idade e Sexo
Idades
Feminino
Masculino
6 anos
2
6
7 anos
4
5
8 anos
3
8
9 anos
6
3
10 anos
4
3
11 anos
3
7
12 anos
5
8
13 anos
3
3
14 anos
6
4
15 anos
4
7
16 anos
1
Total
31
54

Total
8
9
11
9
7
10
13
6
10
11
1
95
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2 – Actividades Comunitárias em Parceria
Decorrente de um protocolo de cooperação entre o SDL e Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa, 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. Os utentes
foram observados, 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 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Continuação do projecto “ Guardiões do Jardim”
É da responsabilidade das Crianças /jovens a manutenção dos espaços ajardinados do
Largo Ramada Curto.
Em parceria com a Paróquia de Santa Maria dos Olivais
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.
Procissão de Nossa Senhora de Fátima – Também em colaboração com a Paroquia, o
SDL e um grupo de Moradores organizou uma procissão de velas com a imagem de
Nossa Senhora de Fátima.
Paróquia, Junta de Freguesia do Parque das Nações / Contrato Local Segurança
Festa Nossa Senhora dos Remédios
A realização da Festa Popular em honra de Nossa Senhora dos Remédios pretende
envolver os bairros da Quinta 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 socio-cultural e de autoidentificação com os bairros, na medida em que o desenvolvimento local só é
realizável 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.
O programa foi o seguinte:
6ª feira - Abertura da festa com a apresentação da Marcha Popular do Olipandó,
arraial com conjunto musical, quermesse, bar com bebidas e grelhados.
Sábado - Tarde dedicada aos mais novos. Noite com arraial com conjunto musical,
quermesse, bar com bebidas e grelhados.
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Domingo - Missa Campal, seguida de procissão com a imagem de Nossa Senhora dos
Remédios, percorrendo os dois bairros e acompanhada com a banda filarmónica da
Charneca. Oferta de almoço comunitário, conforme já descrito. De tarde, apresentação
de espectáculo de Capoeira, Danças rítmicas e Marcha Popular pelas crianças/jovens
do Olipandó. A noite terminou com arraial com conjunto musical, quermesse, bar com
bebidas e grelhados. O cartaz está em anexo.
Em Parceria com o Colégio Pedro Arrupe
Os alunos do 12º ano vieram colaborar connosco no âmbito do projecto “Desafios que
nos fazem andar”, actividade do programa de Formação Humana. Buscavam, no
contacto connosco, um maior conhecimento da comunidade, do seu potencial e
diferentes problemas ou desafios. A troca de experiências foi muito rica.
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
nos nossos Centros.

3 – Serviço de Atendimento do 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.
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A tipologia dos problemas e respectiva qualificação é apresentada nos quadros em
anexo.

4 – Entidades Parceiras


















Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa
Associação Amigos e idosos da Quinta das Laranjeiras
Associação Entrementes
Associação Espaço Crescer
Biblioteca David Mourão Ferreira
Câmara Municipal de 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
Gebalis
Junta de Freguesia Parque das Nações
Paróquia Santa Maria dos Olivais
Projecto Mais Vida
Refood
Rotary Club de Lisboa – Delegação do Parque das Nações
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

5 – Previsão de actividades em 2020
Pretendemos continuar a desenvolver o trabalho decorrente da programação,
incluindo algumas actividades extraordinárias, como aulas de percussão, capoeira,
inglês e dança. Pretendemos igualmente continuar a 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
Organizar Colónia de férias
Fazer um acampamento de Verão
Organizar a Festa de Nossa Senhora dos Remédios
Organizar, em Maio, a Procissão de Nossa Senhora de Fátima
Preparar a Festa de Natal
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No âmbito do protocolo entre a SCMLISBOA e o SDL, no projecto “Saúde Mais
Próxima”, continuaremos a dar apoio às crianças e jovens do CATL, assim como
promoveremos sessões de informação / sensibilização aos encarregados de educação.
Daremos também continuidade ao projecto “Guardiões do Jardim”
Contamos continuar as parcerias que vimos fazendo, procurando ampliá-las ao serviço
da comunidade.
Serviço de Atendimento Centro Comunitário
Nº de utentes – Caracterização por Origem Étnica

Origem Étnica
Português Caucasiano
Português Cigano
Port. Origem Africana
Port. Origem Indiana
Angolanos
Brasileiros
Búlgaros
Caboverdeanos
Guineense
Indianos
Romenos
Santomenses
Outros
Total

Feminino
26
38
12

Masculino
13
21
9

Total
39
59
21

4

1

5

80

44

124

Feminino

Masculino

Total

7
25
23
11
9
3
1
1
80

6
17
12
6
2
1

13
42
35
17
11
4
1
1
124

Nº de Utentes – Caracterização por Idade e Sexo

Idades
0- 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
+ - 80
Total

44

48

SDL- ATENDIMENTO NO BAIRRO QTA DAS LARANJEIRAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO
TOTAL
EM ARTICULAÇÃO COM
PELO SDL ARTICULADA

ASSUNTO DO ATENDIMENTO
1- Abono de Família
2- Outras Prestações Familiares
3- Sub. Desemprego
4- Sub. Doença
5- Sub. Parental
6- Outros Subsidios

15
1
6
1
2
20

0
0
0
0
1
2

15
1
6
1
1
18

7- RSI

26

2

24

8- Pensões
9- Complemento Solidário Idosos
10- Outros Complementos
11- Apoio Domiciliário
12- Centro de Dia/Internamento Lar
13- Centro de Cuidados Continuados
14- Centro de Recuperação
15- Marcação Consultas/Exames Médicos

3
0
2
1
0
1
20

0
0
0
0
0
0
0
14

3
0
2
1
0
1
0
6

16- Acompanhamento Escolar

8

0

8

17- Acompanhamento situação saúde
18- Problemas Habitação

7
36

1
4

6
32

19- Necessiade de bens essenciais

27

3

24

20- Violência Doméstica
21- Crianças e jovens em risco
22- Apoio Alimentar (BA)
23- Fornecimento refeições confeccionadas
24- Preenchimento de Documentos

6
5
108
1
89

1
0
108
1
86

5
5
0
0
3

25- Leitura e Interpretação de Documentos

74

71

3

26- Elaboração de Declarações e Cartas
27- Emprego/Formação

35
22

35
3

0
19

28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
29- Operações Portal das Finanças
30- Acompanhamento Judicial

75
19
12

75
18
0

0
1
12

31- SEF/Legalização
32- Apoio Financeiro Extraordinário
33- Contactos Telefonicos
34- Articulação com Entidades Parceiras

5
12
5
40

0
12
5
5

5
0
0
35

4
688

2
449

2
239

35- Outro

1- Santa Casa e Segurança Social
2- Santa Casa e Segurança Social
3- Santa Casa e Segurança Social
4- Santa Casa e Segurança Social
5- Santa Casa e Segurança Social
6- Santa Casa e Segurança Social
18- Camaras Municipais, IHRU, Gebalis, Santa Casa
35- Outra Entidade
3- Santa Casa e Segurança Social
6- Santa Casa e Segurança Social
7- Santa Casa e Segurança Social
16- Escolas de 1º, 2º e 3º ciclos/pais e encarregados de educação/ME
8- Santa Casa e Segurança Social, Centro Nacional de Pensões
10- Santa Casa e Segurança Social, Centro Nacional de Pensões
11- Segurança Social, Centro de Saúde, Hospitais, Santa Casa
13- Segurança Social, Centro de Saúde, Hospitais, PSP
1- Santa Casa e Segurança Social
15- Centros de Saúde, Hospitais, Consultórios, Centros de Exames
3- Santa Casa e Segurança Social
16- Escolas de 1º, 2º e 3º ciclos/pais e encarregados de educação/ME
17- Centro de Saúde, Consultórios, Hospitais, Santa Casa Misericórdia
6- Santa Casa e Segurança Social
18- Camaras Municipais, IHRU, Gebalis, Santa Casa
19- Santa Casa, Junta Freguesia, Entrajuda, BUS e particulares
22- Banco Alimentar e Segurança Social
34- Seg. Social, Câmaras , Juntas Freguesia, Hospitais, Centros Saúde, Ent. Parceiras
35- Outra Entidade
20- APAV, PSP, Centros de Acolhimento
21- Tribunais, CPCJ e Santa Casa da Misericórdia
18- Camaras Municipais, IHRU, Gebalis, Santa Casa
19- Santa Casa, Junta Freguesia, Entrajuda, BUS e particulares
7- Santa Casa e Segurança Social
8- Santa Casa e Segurança Social, Centro Nacional de Pensões
34- Seg. Social, Câmaras , Juntas Freguesia, Hospitais, Centros Saúde, Ent. Parceiras
7- Santa Casa e Segurança Social
27- Centro emprego, Santa Casa Misericórdia, entidades formadoras / empregadoras
34- Seg. Social, Câmaras , Juntas Freguesia, Hospitais, Centros Saúde, Ent. Parceiras
1- Santa Casa e Segurança Social
24- Segurança Social, Escolas, Tribunais e Instituições diversas
30- Advogados, tribunais, polícia e DGRS e Serviços Prisionais
31- SEF, Embaixadas e CLAI
6- Santa Casa e Segurança Social
18- Camaras Municipais, IHRU, Gebalis, Santa Casa
30- Advogados, tribunais, polícia e DGRS e Serviços Prisionais
34- Seg. Social, Câmaras , Juntas Freguesia, Hospitais, Centros Saúde, Ent. Parceiras
34- Seg. Social, Câmaras , Juntas Freguesia, Hospitais, Centros Saúde, Ent. Parceiras

#
vez(es)
15
1
6
1
1
16
1
1
1
1
21
1
3
2
1
1
1
5
1
7
6
2
30
21
1
1
1
5
5

1
2
1
1
1
2
16
1
1
1
11
5

1
1
1
32
2
239
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SDL - BAIRRO QTA DAS LARANJEIRAS - ATENDIMENTO PRESENCIAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
FAIXA
ATENDIMENTO PRESENCIAL
Feminino Masculino TOTAL
ASSUNTO
#vez(es)
ASSUNTO
#vez(es)
ETÁRIA
0-9
10-19

0
3

0
8

0
11

20-29

122

47

169

30-39

185

60

245

40-49

135

5

140

50-59

56

8

64

60-69

29

18

47

70-79
80 e +

0
0
530

3
9
158

3
9
688

18- Problemas Habitação
26- Elaboração de Declarações e Cartas
34- Articulação com Entidades Parceiras
1- Abono de Família
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
18- Problemas Habitação
21- Crianças e jovens em risco
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
34- Articulação com Entidades Parceiras
1- Abono de Família
7- RSI
16- Acompanhamento Escolar
19- Necessiade de bens essenciais
22- Apoio Alimentar (BA)
26- Elaboração de Declarações e Cartas
29- Operações Portal das Finanças
32- Apoio Financeiro Extraordinário
35- Outro
1- Abono de Família
5- Sub. Parental
11- Apoio Domiciliário
18- Problemas Habitação
21- Crianças e jovens em risco
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
32- Apoio Financeiro Extraordinário
35- Outro
4- Sub. Doença
17- Acompanhamento situação saúde
22- Apoio Alimentar (BA)
25- Leitura e Interpretação de Documentos
32- Apoio Financeiro Extraordinário
6- Outros Subsidios
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
19- Necessiade de bens essenciais
26- Elaboração de Declarações e Cartas
31- SEF/Legalização
13- Centro de Cuidados Continuados
22- Apoio Alimentar (BA)

1
1
1
12
1
8
1
17
17
6
1
15
5
7
28
13
8
5
2
2
2
1
8
1
19
16
4
2
1
2
18
5
1
4
1
2
4
1
1
9
253

24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação

2
3

ASSUNTO
#vez(es)
25- Leitura e Interpretação de Documentos
1
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
2

3- Sub. Desemprego
16- Acompanhamento Escolar
19- Necessiade de bens essenciais
22- Apoio Alimentar (BA)
26- Elaboração de Declarações e Cartas
29- Operações Portal das Finanças

1
3
6
30
10
6

7- RSI
17- Acompanhamento situação saúde
20- Violência Doméstica
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
30- Acompanhamento Judicial

9
1
3
23
9
6

3- Sub. Desemprego
10- Outros Complementos
17- Acompanhamento situação saúde
20- Violência Doméstica
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
30- Acompanhamento Judicial
33- Contactos Telefonicos

1
1
1
2
33
7
4
4

6- Outros Subsidios
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
18- Problemas Habitação
21- Crianças e jovens em risco
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
31- SEF/Legalização
34- Articulação com Entidades Parceiras

8
7
14
3
29
25
4
18

2- Outras Prestações Familiares
6- Outros Subsidios
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
19- Necessiade de bens essenciais
22- Apoio Alimentar (BA)
26- Elaboração de Declarações e Cartas
29- Operações Portal das Finanças
33- Contactos Telefonicos

1
3
8
4
23
5
2
1

3- Sub. Desemprego
7- RSI
17- Acompanhamento situação saúde
20- Violência Doméstica
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
30- Acompanhamento Judicial
34- Articulação com Entidades Parceiras

4
2
1
1
18
3
2
7

6- Outros Subsidios
18- Problemas Habitação
23- Fornecimento refeições confeccionadas
26- Elaboração de Declarações e Cartas
34- Articulação com Entidades Parceiras
8- Pensões
17- Acompanhamento situação saúde
24- Preenchimento de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
32- Apoio Financeiro Extraordinário
17- Acompanhamento situação saúde

5
4
1
2
3
3
1
9
8
2
1

15- Marcação Consultas/Exames Médicos
19- Necessiade de bens essenciais
24- Preenchimento de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa

3
8
4
7

10- Outros Complementos
18- Problemas Habitação
25- Leitura e Interpretação de Documentos
29- Operações Portal das Finanças
34- Articulação com Entidades Parceiras
34- Articulação com Entidades Parceiras

1
1
3
3
4
1

200

235
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SDL - QTA DAS LARANJEIRAS - VISITAS DOMICILIÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
ASSUNTO DA VISITA
1- Abono de Família
2- Outras Prestações Familiares
3- Sub. Desemprego
4- Sub. Doença
5- Sub. Parental
6- Outros Subsidios
7- RSI
8- Pensões
9- Complemento Solidário Idosos
10- Outros Complementos
11- Apoio Domiciliário
12- Centro de Dia/Internamento Lar
13- Centro de Cuidados Continuados
14- Centro de Recuperação
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
16- Acompanhamento Escolar

# VISITAS

MOTIVO DA VISITA

# vez(es)

MOTIVO DA VISITA

DUR. DUR. MÉDIA
# vez(es) VISITAS POR VISITA
(min.)
(min.)

1

Transmitir informação

1

30

30,0

1
1
3
2
1

Dificuldade de contacto
Transmitir informação
Dificuldades de analise e/ou de resolução de situações
Transmitir informação
Transmitir informação

1
1
1
2
1

30
30
90
60
30

30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

1

Transmitir informação

1

30

30,0

5
3

5
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2

150
150

30,0
50,0

180
540

90,0
54,0

390

48,8

300

75,0

120
180

60,0
45,0

Transmitir informação

2

19- Necessiade de bens essenciais

8

20- Violência Doméstica

4

21- Crianças e jovens em risco
22- Apoio Alimentar (BA)
23- Fornecimento refeições confeccionadas
24- Preenchimento de Documentos
25- Leitura e Interpretação de Documentos
26- Elaboração de Declarações e Cartas
27- Emprego/Formação
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
29- Operações Portal das Finanças
30- Acompanhamento Judicial
31- SEF/Legalização
32- Apoio Financeiro Extraordinário
33- Contactos Telefonicos
34- Articulação com Entidades Parceiras

2
4

Transmitir informação
Acompanhamento de caso
Dificuldade de contacto
Acompanhar utente
Acompanhamento de caso
Observação de caso (1ª vez)
Visita conjunta com outras entidades
Oferta de medicamentos
Oferta de outros bens
Verificação de situação
Acompanhamento de caso
Visita conjunta com outras entidades
Falar com utente e familia
Verificação de situação

1
1

Transmitir informação
Transmitir informação

1
1

30
30

30,0
30,0

1
2

Acompanhar utente
Verificação de condições

1
2

120
120

120,0
60,0

10

Falar com utente e familia
Verificação de condições
Dificuldade de contacto

1
4
1
41

570

57,0

30
3.210

30,0

17- Acompanhamento situação saúde
18- Problemas Habitação

35- Outro

2
10

1
64

Falar com utente e familia

1

Verificação de situação
Dificuldades na mobilidade do utente
Verificação de condições
Dificuldades na mobilidade do utente
Oferta de mobiliário ou roupa de casa
Verificação de condições
Visita conjunta com outras entidades
Falar com utente e familia

1
1
5
1
1
1
1
2

Verificação de condições

2

Transmitir informação
Visita conjunta com outras entidades

1
4
23
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Bairro Alfredo Bensaúde

1 – Actividades do Centro Panioli – Pré-Escolar
O Centro Panioli, uma 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
preparar 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 as actividades de enriquecimento curricular e algumas
acções ou dias extraordinários dentro do Centro ou no exterior.

 Actividades de enriquecimento curricular
Inglês
Objectivos – Fomentar o gosto e desenvolver uma relação positiva com a
aprendizagem da língua inglesa.

Informática
Objectivos – Aprender a utilizar o suporte tecnológico com cuidado e segurança,
familiarizando-se com o PC

Educação Física
Objectivos – Tomar consciência do seu corpo. Cooperar com os colegas nos jogos e
exercícios físicos. Trabalhar a motricidade e coordenação motora.

 Acções de continuidade
Durante o ano lectivo os alunos da sala dos 5 / 6anos deslocaram-se uma vez por mês
à biblioteca David Mourão Ferreira, para participarem em actividades dirigidas ao
incentivo do gosto pela leitura
Objectivos da acção – Fomentar nas crianças o gosto pelo livro e pela leitura, estimular
a imaginação e criatividade, através da audição e da vivência de histórias.

52

01 de Março – Desfile de carnaval
Objectivos da acção – Viver a tradição. Estimular a criatividade, a imaginação e o
sentido estético. Conviver em comunidade.
Descrição da acção – As crianças mascaradas desfilaram pelas ruas dos Olivais. Muitos
Encarregados de Educação acompanharam o cortejo.
23 de Maio – Passeio à FNAC
Objectivos da acção – Enriquecer e diversificar conhecimentos, através de visitas a
locais potenciadores de novas vivências e experiências.
Descrição da acção – No âmbito do Dia Mundial do Livro visitámos a livraria, dando
possibilidade às crianças do contacto directo com essa realidade.
20 de Junho - Os Fantaços vieram ao Panioli
Objectivos da acção – Contacto com diferentes formas de comunicação e de
expressão. Viver o imaginário, promovendo alegria e boa disposição.
Descrição da acção – Espectáculo constituído por momentos de diversão, lazer e
alegria proporcionados por palhaços, fantoches e magia.
.
04 de Julho - Festa de final de ano
Objectivos da Acção – Comemorar o final do ano lectivo, fomentando a participação
dos Encarregados de Educação e outros familiares nas actividades do Centro,
promovendo momentos de animação e confraternização.
Descrição da acção – A festa 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 Encarregados de
Educação ajudou na preparação e dinamização da festa.
15 a 19 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, que promovem o
desenvolvimento pessoal e de integração social. Desenvolver espírito de equipa de
autonomia e autoconfiança nas crianças.
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, figura em anexo.
11 de Novembro – Magusto no Centro
Objectivos da acção- Promover a cooperação Escola/Família, incentivando e
valorizando as tradições.

53

Descrição da acção – Apresentação, aos Encarregados de Educação, de uma pequena
peça de teatro sobre o S. Martinho, preparada pelas crianças. A tarde terminou com
um lanche e com castanhas assadas.
20 de Novembro – Dia Nacional do pijama
Objectivos da acção – Sensibilizar para a causa “Uma criança tem direito a viver numa
família”. – Criar laços e envolver a família neste projecto com momentos de alegria e
diversão.
05 de Dezembro – Visita Hospital de Santa Maria
Objectivos da acção- Contacto e compreensão dos vários serviços de um hospital.
Descrição da acção – Foi um dia de contacto com uma realidade diferente. Fomos
recebidos por um grupo de enfermeiras da Escola Superior de Enfermagem, que nos
mostraram aspectos variados do que se faz num hospital. Vimos como ali se curam
doenças e se salvam vidas. Gostámos muito.
23 de Dezembro- Festa de Natal do SDL
Objectivos da acção –Viver o espírito Natalício, em solidariedade com todos os utentes
dos diversos Centros do SDL e suas famílias.
Descrição da acção – Viveu-se um espectáculo e convívio entre todas as crianças dos
Centros do SDL, que foram todos actores e espectadores, 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.
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Utentes Pré – Centro Panioli
Nº de utentes – Caracterização por Idade e Sexo
Idades
Feminino
Masculino
Total
3
7
6
13
4
9
11
20
5
8
5
13
6e+
3
0
03
Total
27
22
50
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2- Actividades Comunitárias em parceria
Em parceria com o colégio Pedro Arrupe
Uma turma do 12º ano do colégio Pedro Arrupe esteve a desenvolver o projecto
“Juntos Construímos”. Esse projecto tem como objectivo desafiar os alunos a irem ao
encontro da comunidade, para melhor conhecimento da realidade, para eles até ai
desconhecida. São levados a descobrir e se relacionar com uma realidade que lhes
lança desafios, ao constatarem necessidades e dificuldades na comunidade. Foi nesse
sentido que nos visitaram, inteirando-se da situação vivida na nossa zona de inserção.
Trouxeram e apresentaram várias peças de teatro, fantoches, expressão plástica e
jogos de exterior, direccionadas para as crianças. No Natal tinham feito uma recolha de
brinquedos que ofereceram agora a todas as crianças.
No âmbito do Projecto “Saúde Mais Próxima”, que decorre de um protocolo de
cooperação entre o SDL e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Uma carrinha devidamente equipada com pessoal médico e de enfermagem, esteve
no Centro Panioli, para proceder à avaliação de peso, altura, massa corporal e tensão
arterial, fazendo igualmente 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, a indicação para a criança ser seguida em consulta
no Centro de Saúde Domingos Barreiros, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
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, aqui realizaram trabalho a favor da comunidade.

3 – Serviço de Atendimento do 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
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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.

4-Entidades Parceiras














ABS – Mais Vida
Associação Jorge Pina
Agrupamento de escolas das piscinas
Câmara Municipal de Lisboa – DHURSE
Centro de Saúde dos Olivais
Elo Social
Gebalis
IAC-Instituto de Apoio à Criança
Junta Freguesia Olivais
PSP – Olivais
Polícia Municipal
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Templo de Shiva

5 – Previsão de actividades para 2020
Pretendemos continuar a desenvolver o trabalho decorrente da programação,
incluindo actividades extraordinárias, tais como dança e ginástica.
Objectivamos fomentar a interacção e a dinamização da comunidade com
iniciativas da responsabilidade do SDL e acções em parceria com outras entidades.
Propomo-nos ainda:






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
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Organizar Colónia de Férias Aberta
Participar na festa de Natal

No âmbito do protocolo entre a SCML e o SDL, o projecto “Saúde mais Próximo”, vai
continuar a dar apoio às crianças do Panioli.
Continuaremos a receber os alunos do Colégio Pedro Arrupe, que manterão, em
parceria com o SDL, o projecto “Juntos Construímos

Serviço de Atendimento Centro Comunitário
Nº de utentes – Caracterização por Origem Étnica
Origem Étnica
Português Caucasiano
Português Cigano
Port. Origem Africana
Port. Origem Indiana
Angolanos
Brasileiros
Búlgaros
Caboverdeanos
Guineense
Indianos
Romenos
Santomenses
Outros
Total

Feminino
12
44
7

Masculino
4
31
6

Total
18
75
13

2

1

3

65

42

107

Feminino

Masculino

Total

8
21
11
11
9
3
1
1
65

6
13
12
8
2
1

14
34
23
19
11
4
1
1
107

Nº de Utentes – Caracterização por Idade e Sexo

Idades
0- 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
+ - 80
Total

42
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SDL- ATENDIMENTO NO BAIRRO BENSAÚDE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
ASSUNTO DO ATENDIMENTO

TOTAL

1- Abono de Família
2- Outras Prestações Familiares
3- Sub. Desemprego
4- Sub. Doença
5- Sub. Parental
6- Outros Subsidios

10
3
0
0
0
9

7- RSI
8- Pensões

35
5

9- Complemento Solidário Idosos
10- Outros Complementos
11- Apoio Domiciliário
12- Centro de Dia/Internamento Lar
13- Centro de Cuidados Continuados
14- Centro de Recuperação
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
16- Acompanhamento Escolar
17- Acompanhamento situação saúde

0
1
0
0
0
0
32
20
17

18- Problemas Habitação
19- Necessiade de bens essenciais
20- Violência Doméstica
21- Crianças e jovens em risco
22- Apoio Alimentar (BA)
23- Fornecimento refeições confeccionadas
24- Preenchimento de Documentos
25- Leitura e Interpretação de Documentos
26- Elaboração de Declarações e Cartas
27- Emprego/Formação

56
7
0
7
5
0
46
28
21
26

28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
29- Operações Portal das Finanças
30- Acompanhamento Judicial

56
13
16

31- SEF/Legalização
32- Apoio Financeiro Extraordinário
33- Contactos Telefonicos
34- Articulação com Entidades Parceiras
35- Outro

0
5
9
8
5
440

RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO
EM ARTICULAÇÃO COM
PELO SDL ARTICULADA
2
8
1- Santa Casa e Segurança Social
0
3
2- Santa Casa e Segurança Social
0
0
0
0
0
0
1
8
6- Santa Casa e Segurança Social
34- Seg. Social, Câmaras , Juntas Freguesia, Hospitais, Centros Saúde, Ent. Parceiras
3
32
7- Santa Casa e Segurança Social
0
5
7- Santa Casa e Segurança Social
8- Santa Casa e Segurança Social, Centro Nacional de Pensões
0
0
0
1
10- Santa Casa e Segurança Social, Centro Nacional de Pensões
0
0
0
0
0
0
0
0
4
28
15- Centros de Saúde, Hospitais, Consultórios, Centros de Exames
8
12
16- Escolas de 1º, 2º e 3º ciclos/pais e encarregados de educação/ME
1
16
8- Santa Casa e Segurança Social, Centro Nacional de Pensões
17- Centro de Saúde, Consultórios, Hospitais, Santa Casa Misericórdia
18- Camaras Municipais, IHRU, Gebalis, Santa Casa
0
56
18- Camaras Municipais, IHRU, Gebalis, Santa Casa
4
3
19- Santa Casa, Junta Freguesia, Entrajuda, BUS e particulares
0
0
0
7
21- Tribunais, CPCJ e Santa Casa da Misericórdia
3
2
35- Outra Entidade
0
0
45
1
24- Segurança Social, Escolas, Tribunais e Instituições diversas
26
2
25- Seg. Social, Santa Casa, Gebalis, Tribunais, Finanças, Conservatórias, Polícia
21
0
2
24
27- Centro emprego, Santa Casa Misericórdia, entidades formadoras / empregadoras
28- Segurança Social
54
2
28- Segurança Social
12
1
29- Finanças
0
16
30- Advogados, tribunais, polícia e DGRS e Serviços Prisionais
35- Outra Entidade
0
0
4
1
35- Outra Entidade
8
1
33- Várias Entidades
0
8
34- Seg. Social, Câmaras , Juntas Freguesia, Hospitais, Centros Saúde, Ent. Parceiras
1
4
27- Centro emprego, Santa Casa Misericórdia, entidades formadoras / empregadoras
35- Outra Entidade
199
241

#
vez(es)
8
3

7
1
32
1
4
1

28
12
1
13
2
56
3
7
2
1
2
23
1
2
1
14
2
1
1
8
1
3
241
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SDL - BAIRRO DA BENSAÚDE - ATENDIMENTO PRESENCIAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
FAIXA
ATENDIMENTO PRESENCIAL
Feminino Masculino TOTAL
ASSUNTO
#vez(es)
ASSUNTO
#vez(es)
ETÁRIA
0-9
10-19
20-29

88

35

123

30-39

117

37

154

40-49

81

33

114

50-59

27

14

41

60-69

7

1

8

320

120

440

70-79
80 e +

1- Abono de Família
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
18- Problemas Habitação
22- Apoio Alimentar (BA)
26- Elaboração de Declarações e Cartas
29- Operações Portal das Finanças
33- Contactos Telefonicos
1- Abono de Família
8- Pensões
17- Acompanhamento situação saúde
21- Crianças e jovens em risco
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
33- Contactos Telefonicos
7- RSI
16- Acompanhamento Escolar
19- Necessiade de bens essenciais
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
30- Acompanhamento Judicial
34- Articulação com Entidades Parceiras
1- Abono de Família
10- Outros Complementos
18- Problemas Habitação
26- Elaboração de Declarações e Cartas
29- Operações Portal das Finanças
35- Outro
8- Pensões
30- Acompanhamento Judicial
-

6
4
14
2
4
2
3
3
1
5
3
11
17
5
13
3
2
6
8
3
2
1
1
3
1
2
2
2
2
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6- Outros Subsidios
16- Acompanhamento Escolar
19- Necessiade de bens essenciais
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
30- Acompanhamento Judicial
34- Articulação com Entidades Parceiras
6- Outros Subsidios
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
18- Problemas Habitação
22- Apoio Alimentar (BA)
26- Elaboração de Declarações e Cartas
29- Operações Portal das Finanças
34- Articulação com Entidades Parceiras
8- Pensões
17- Acompanhamento situação saúde
21- Crianças e jovens em risco
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
32- Apoio Financeiro Extraordinário
35- Outro
2- Outras Prestações Familiares
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
30- Acompanhamento Judicial
18- Problemas Habitação
-

1
12
1
15
8
6
4
5
14
20
2
10
2
1
2
5
2
6
17
3
1
3
5
5
2
2
2

156

ASSUNTO
-

#vez(es)

7- RSI
17- Acompanhamento situação saúde
21- Crianças e jovens em risco
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
30- Acompanhamento Judicial
7- RSI
16- Acompanhamento Escolar
19- Necessiade de bens essenciais
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
30- Acompanhamento Judicial
35- Outro
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
18- Problemas Habitação
22- Apoio Alimentar (BA)
26- Elaboração de Declarações e Cartas
29- Operações Portal das Finanças
33- Contactos Telefonicos

7
5
2
9
16
2

6- Outros Subsidios
17- Acompanhamento situação saúde
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
34- Articulação com Entidades Parceiras
24- Preenchimento de Documentos
-

3
2
2
6
1

14
5
4
18
9
3
2
9
17
1
6
7
1

2

153
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SDL - BAIRRO BENSAÚDE - VISITAS DOMICILIÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
ASSUNTO DA VISITA

# VISITAS

MOTIVO DA VISITA

# vez(es)

1- Abono de Família
2- Outras Prestações Familiares
3- Sub. Desemprego
4- Sub. Doença
5- Sub. Parental
6- Outros Subsidios
7- RSI

2

Transmitir informação

2

1
3

8- Pensões
9- Complemento Solidário Idosos
10- Outros Complementos
11- Apoio Domiciliário
12- Centro de Dia/Internamento Lar
13- Centro de Cuidados Continuados
14- Centro de Recuperação
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
16- Acompanhamento Escolar

1

Transmitir informação
Dificuldade de contacto
Transmitir informação
Acompanhamento de caso

1
1
1
1

3
10

17- Acompanhamento situação saúde
18- Problemas Habitação

2
10

19- Necessiade de bens essenciais
20- Violência Doméstica
21- Crianças e jovens em risco
22- Apoio Alimentar (BA)
23- Fornecimento refeições confeccionadas
24- Preenchimento de Documentos
25- Leitura e Interpretação de Documentos
26- Elaboração de Declarações e Cartas
27- Emprego/Formação
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
29- Operações Portal das Finanças
30- Acompanhamento Judicial
31- SEF/Legalização
32- Apoio Financeiro Extraordinário
33- Contactos Telefonicos
34- Articulação com Entidades Parceiras
35- Outro

2

Transmitir informação
Falar com utente e familia
Visita conjunta com outras entidades
Verificação de condições
Verificação de condições
Visita conjunta com outras entidades
Oferta de outros bens

3
6
3
1
6
2
1

2
1

Falar com utente e familia
Visita conjunta com outras entidades

1

MOTIVO DA VISITA

Acompanhamento de caso

DUR.
DUR.
MÉDIA POR
# vez(es) VISITAS
VISITA
(min.)
(min.)
60
30,0

1

30
90

30,0
30,0

60

60,0

Verificação de situação

1

90
570

30,0
57,0

Verificação de situação
Verificação de situação

1
2

120
600

60,0
60,0

Visita conjunta com outras entidades

1

120

60,0

2
1

120
60

60,0
60,0

Transmitir informação

1

30

30,0

2

Transmitir informação

2

60

30,0

1

Oferta de outros bens

1

60

60,0

3

Visita conjunta com outras entidades

3

180

60,0

44

38

6

2.250

61

62

Bairro da Quinta da Fonte / Apelação
1- Actividades do Centro Verdine – ATL
A valência ATL é um espaço onde as crianças/jovens beneficiam de apoio escolar a par
de actividades lúdicas, expressão plástica, Inglês, Informática, Capoeira, dança 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.
26 de fev e 01 Março – Desfile de Carnaval em Loures e Catujal
Objectivos da acção – Estimular a criatividade, imaginação, promovendo momentos de
muita alegria e animação.
Descrição da acção – As crianças/jovens desfilaram a convite da C.M.Loures,
juntamente com outras instituições e escolas do mesmo concelho, em Loures e no
Catujal, a convite da União de Freguesias. Desfilamos num corso com o tema “”Arte e
fantasia no reino dos mares” e acompanhados pelo nosso grupo de bombos
Batebatuque, que animou o cotejo.
25 de Março – Encontro/ Convívio com alunos do Colégio Pedro Arrupe
Objectivos da acção – Promover o convívio gerando o estreitamento de relações de
proximidade.
Descrição da acção – Recebemos os alunos e professores do colégio Pedro Arrupe,
para um intercâmbio de experiências. Estes organizaram ateliers de artes plásticas e
nós fizemos um espectáculo de capoeira e dança. No final houve um alegre lanche
partilhado.
12 de Abril – Dia no campo de jogos do Catujalense
Objectivos da acção – Promover o gosto pela prática da actividade física e desportiva
proporcionando momentos de camaradagem e convívio.
Descrição da acção – Fizemos um treino no campo com o treinador da equipa sénior e
participamos num campeonato de futebol com equipas da freguesia.
13 de Abril – Visita ao Moinho da Apelação
Objectivos da acção – Preservar memórias e manter vivas tradições antigas
Descrição da acção – Visita e aprendizagem da utilização da energia do vento na moagem dos
cereais.

27 de Abril – Festival de Capoeira
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Objectivos da acção: perceber como a Capoeira possibilita o desenvolvimento
cognitivo, motor, afectivo, musical e social. Promover o intercâmbio entre praticantes,
numa actuação que exclui a violência.
À semelhança de outros anos, o grupo “Alto Astral” e o SDL realizaram um festival, que
teve como objectivo premiar as crianças/jovens que frequentam as aulas de capoeira
com novas graduações, conforme o esforço que demostraram ao longo do ano.
Participaram num espectáculo de danças e Workshops de aulas com mestres
convidados, assim como conviveram com jovens de várias partes do país e estrangeiro.
15 de abril – rasteio visual
Objectivos da acção – Prevenção visual e sensibilização de cuidados a ter com os olhos
Descrição da acção – Deslocou-se ao centro um médico da Óptica Olhos nos Olhos, em
parceria com a empresa Essilor, fazendo rastreio às crianças. A todas as que
necessitaram de óculos foi-lhe dado um par gratuitamente, ficando acordado uma
próxima consulta para acompanhamento.
05 de Maio – Festa de S. Salvador do Mundo
Objectivo da acção – Promover o sentido de comunidade, estabelecer relações de
proximidade entre o CATL / Utentes / Moradores.
Descrição da acção – Festa religiosa comunitária com raízes culturais em Cabo Verde,
em que todas as comunidades participaram. As crianças do CATL participaram com um
coro na Missa Campal e integraram o cortejo da procissão. Depois do almoço
comunitário, à tarde, no convívio cultural, apresentaram danças rítmicas e a capoeira.
18 de Maio – Almoço de despedida da Irmã Mónica
Objectivo da acção – Incentivar o espírito de amizade e de solidariedade, consolidar
relações entre o CATL e a Paróquia
Descrição da acção - Realizou-se na cave da igreja da Apelação um almoço em que foi
convidada toda a população que, com tristeza da despedida, fez festa para agradecer
toda a dedicação e amizade que a irmão Mónica dedicou a todos.
24de Maio - Feira do livro de Camarate
Objectivo da acção – Conhecer uma feira do livro e fomentar o gosto pelo livro e pela
leitura, estimulando a imaginação e criatividade.
Descrição da acção – Com o apoio da União de Freguesias Apelação participámos nas
várias actividades da feira e apresentámos o nosso grupo de percussão Batebatuque e
fizemos uma demonstração de capoeira.
Meses de Junho, Julho e Setembro – Ensaios com Teatro o Bando
Objectivos da acção – Promover, através do teatro, o desenvolvimento da criatividade,
socialização e integração.
Descrição da acção – Com o apoio da Câmara Municipal de Loures, o grupo de teatro
“O Bando” e 20 crianças do Verdine tiveram formação em técnicas de teatro e
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prepararam uma peça, “Movimento Zebra”, que foi apresentada no Festival “ TODOS”,
em Lisboa.
26 de Junho – Pintura de autocarro da Rodoviária Nacional
Objectivos da acção – Reduzir actos de vandalismo nos autocarros da RN.
Descrição da acção – Com o Apoio da Câmara Municipal de Loures e Rodoviária
Nacional, no âmbito do projecto Arte Publica, as crianças/jovens do Verdine ajudaram
a pintar um autocarro da RN em graffiti.
28 de Junho – Passeio ao Parque “Cabeço de Montachique”
Objectivos da acção – Contacto com a natureza e actividades desportivas e de
aventura
Descrição da acção – Com o apoio da Câmara Municipal de Loures participámos em
actividades diversas como: Circuito de Arborismo, Mega-Slaid, Orientação e rapel. O
almoço foi piquenique.
29 de Junho – Festa Nossa Senhora da Encarnação – Padroeira da Paróquia da
Apelação
Objectivos da acção – Promover o sentido de comunidade, estabelecer relações entre
o CATL / Paróquia.
Descrição da acção – As nossas crianças/Jovens participaram com os tambores
Batebatuque e danças rítmicas.
11 de Julho – Identificação do Centro
Objectivos da acção – Dar a conhecer novas técnicas de pintura, identificando o nome
do CATL na parede exterior do Centro
Descrição da acção – Com o apoio da Câmara Municipal de Loures, no âmbito do
projecto “Arte Pública”, o artista Filipe Fernandes, que assina como “Pura Poesia “,
juntamente com as crianças/Jovens pintou a parede exterior, identificando o nosso
Centro.
15 a 19 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
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Objectivo da acção – Utilizar a percussão como um poderoso recurso educativo, pois
trabalha a concentração, memorização, coordenação motora, para além de
desenvolver a sensibilidade auditiva que permite a realização de acções/ espectáculo
em dias de festa.
Descrição da acção – O grupo de Bombos Batebatuque do CATL, mais uma vez
participou nas festas de Loures, desfilando pela avenida principal. Depois da actuação,
a Câmara Municipal de Loures ofereceu um jantar.
13 a 15 de Setembro – Acampamento de Verão – Parque Campismo de Peniche
Objectivos da acção – Promover um espaço de socialização, permitindo aos jovens
uma participação activa, em actividades lúdico/pedagógicas, estabelecendo um
diálogo intercultural, permitindo o quebrar de preconceitos e potenciando uma
postura mais flexível e tolerante.
Descrição da Acção – O SDL organizou, com o apoio da União de Freguesias de
Camarate, Unhos e Apelação e Câmara Municipal de Loures, o acampamento de verão
no parque de campismo de Peniche. As manhãs foram passadas na praia. 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 e
Karaoke.
21 e 22 Setembro – Participação no Festival “Todos”
Objectivos da acção – Promover a destruição de guetos territoriais
Descrição da acção – Apresentação da Peça “Movimento Zebra”, em que os atores
foram 20 crianças e jovens do Centro Verdine.
28 e 29 de Setembro – 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 inter-geracional e inter-étnico.
Descrição da Acção – Dia 28, no jardim da Paz, realizamos Workshops de materiais
reciclados e a “hora do conto”, com uma contadora de histórias. Oferta de lanche e de
1 livro. No domingo, dia 29, realizou-se pela manhã uma caminhada pela paz com as
crianças/jovens do CATL, levando faixas com frases com mensagens de incentivo à
construção da paz. Encaminharam-se para o recinto onde se seguiu a missa campal, na
qual as crianças/jovens participaram, tanto nos cânticos como nas leituras. Seguiu-se
um almoço comunitário, com base no porco no espeto. A tarde foi muito animada,
com grupos de artistas locais das várias comunidades e instituições da freguesia, assim
como artistas convidados de música Africana e Cigana.

11 de Novembro – Festa de S Martinho
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Objectivos da acção – Promover o convívio entre os Encarregados de Educação, pais e
moradores.
Descrição da acção – Juntamente com a Associação de Moradores Unidos da Apelação
festejámos o dia de S. Martinho. O convívio teve caldo verde, churrasco e várias
sobremesas trazidas pelos pais/Moradores, assim como várias actividades para todos:
karaoque, Jogos e danças / zumba.
17 de Novembro – Dia Mundial do pobre
Objectivos da Acção – Envolver as crianças/jovens em acções de solidariedade e
fraternidade, repudiando as injustiças e combater a indiferença.
Descrição da acção – Durante duas semanas fez -se um pedido / recolhas de alimentos
aos encarregados de educação, que foram entregues no final da missa, em cortejo até
ao altar. Dentro de cestos, decorados pelas crianças, iam todos os alimentos
recolhidos. As crianças cantaram um cântico para todos os presentes.
23 de Outubro – Visita do Bispo D. Nuno Braz
Objectivos da Acção - Dar a conhecer o nosso centro o bairro e a sua realidade social.
Descrição da acção - Os Párocos da vigararia da zona Oriental reuniram-se no dia 23 de
Outubro com o Bispo D. Nuno Brás, na Apelação. No final da reunião o Centro Verdine
ofereceu um almoço ao Sr. Bispo e aos Párocos, assim como a alguns convidados de
instituições e moradores. O almoço foi confeccionado por alguns voluntários,
moradores do bairro.
05 de Dezembro – Decoração da Árvore de Natal da Apelação
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 foi montada pela
União de Freguesias Camarate, Unhos e Apelação e esteve exposta no Largo 25 de
Abril, na Apelação, até ao dia de Reis.
06 de Dezembro – Inauguração do Presépio na Quinta 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 Junta de Freguesia, construiu um
presépio em tamanho natural, que inaugurámos com a presença dos representantes
das instituições, do Grupo Comunitário, Encarregados de Educação e Moradores. As
crianças do Verdine e Nosso Mundo solenizaram o acto com um conjunto de cânticos
de Natal. A todos os presentes foi oferecido um chá com bolachinhas.

09 de Dezembro – Workshop de dança
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Objectivos da acção – Contacto com as várias danças do mundo.
Descrição da acção – Com o apoio da CMLoures participámos num Workshops de
dança, inserido na semana da Inclusão. Os utentes experimentaram vários tipos de
dança, numa viagem por culturas do mundo.

11 de Dezembro – Fantaços
Objectivos da acção – Proporcionar 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 e o palhaço
“Sacolas”, com números de magia e muita música.
23 de Dezembro – Festa de Natal
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,
que se realizou no auditório da Escola Superior de Saúde Artur Ravara.
Descrição da acção – Juntamente com todos os Centros do SDL, participámos
apresentando os bombos batebatuque e uma peça de Natal.
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Utentes do CATL – Centro Verdine

Nº de utentes – Caracterização por Idade e Sexo
Idades
Feminino
Masculino
Total
6 anos
1
2
3
7 anos
5
4
9
8 anos
3
4
7
9 anos
8
3
11
10 anos
3
2
5
11 anos
5
3
8
12 anos
6
1
7
31
19
50
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2- Actividades comunitárias em Parceria
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 permitido a intervenção e encaminhamento adequados.
O SDL tem também articulado com o CLAI – Centro Local Apoio à integração de
Imigrantes em várias situações, sinalizando e encaminhando de casos.
Com o Grupo Comunitário da Apelação - 05 de Maio – 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. No dia
anterior, o andor com a imagem de Jesus, S. Salvador do Mundo, ficou no Centro
Verdine, onde durante a tarde o espaço foi visitado por moradores do bairro. Às 21H
houve um momento de oração com o Pároco da Paróquia da Apelação.
No dia seguinte, de manhã, realizou-se uma Missa Campal seguida de procissão, até à
igreja da Apelação, onde foram apresentados os novos juízes para o próximo ano.
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.
Com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
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, a indicação para serem seguidos em consulta no Centro de Saúde
Domingos Barreiros da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
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, realizaram trabalho a favor da comunidade.

70

3 – Serviço de Atendimento do 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

4- Entidades Parceiras















Agrupamento de escolas da Apelação
Ajuda de Mãe
Amua – Associação de Moradores Unidos da Apelação
Câmara Municipal de Loures
Contrato Local de Segurança Loures
Centro de Saúde da Apelação / Sacavém
Curpi
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
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Teatro O Bando
PSP
Teatro Ibisco

5 – Previsão de actividades em 2020
Pretendemos continuar a desenvolver o trabalho decorrente da programação,
incluindo algumas actividades como aulas de percussão, capoeira, inglês e dança.
Pretendemos igualmente continuar a fomentar a interacção e a dinamização da
comunidade, com iniciativas da responsabilidade do SDL e acções em parecia com
outras entidades. Concretamente,
Propomo-nos:
 Cantar as Janeiras
 Festejar o Carnaval
 Fazer visitas de estudo
 Participar em encontros de capoeira
 Organizar Colónia de férias
 Organizar acampamentos de Verão
 Coordenas a Festa de Nossa Senhora da Fonte
 Colaborar na Festa da Padroeira – Nossa Senhora da Encarnação
 Participar na Festa da Juventude
 Colaborar na Festa de S. Salvador do Mundo
 Participar na Festa de Natal da Apelação
 Preparar e participar na Festa de Natal SDL
No âmbito do protocolo entre a SCMLISBOA e o SDL, o projecto “Saúde Mais
Próxima”, continuaremos a dar apoio às crianças e jovens do CATL, assim como em
sessões de informação / sensibilização aos encarregados de educação.
Objectivamos participar de forma activa em projectos em parceria com:









Grupo comunitário da Apelação
Direcção de Reinserção Social.
Contrato Local de Segurança Loures
Associação Moradores Unidos Apelação
Teatro Ibisco
Câmara Municipal de Loures
União de Freguesias Camarate Unhos e Apelação
Paróquia de Nossa Senhora da Encarnação – Apelação
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Serviço de Atendimento Centro Comunitário
Nº de utentes – Caracterização por Origem Étnica

Origem Étnica
Português Caucasiano
Português Cigano
Port. Origem Africana
Port. Origem Indiana
Angolanos
Brasileiros
Búlgaros
Caboverdeanos
Guineense
Indianos
Romenos
Santomenses
Outros
Total

Feminino
25
31
27
0
4
2
0
11
5
0
0
5
0
110

Masculino
19
24
13
0
7
0
0
9
8
0
0
6
0
86

Total
44
55
40
0
11
2
0
20
13
0
0
11
0
196

Feminino

Masculino

Total

7
21
30
32
10
4
4
2
110

5
17
23
26
9
3
3
0
86

12
38
53
58
19
7
7
2
196

Nº de Utentes – Caracterização por Idade e Sexo

Idades
0- 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
+ - 80
Total
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SDL - ATENDIMENTO NO BAIRRO DA QTA DA FONTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
ASSUNTO DO ATENDIMENTO
1- Abono de Família
2- Outras Prestações Familiares
3- Sub. Desemprego
4- Sub. Doença
5- Sub. Parental
6- Outros Subsidios
7- RSI
8- Pensões

9- Complemento Solidário Idosos
10- Outros Complementos
11- Apoio Domiciliário
12- Centro de Dia/Internamento Lar
13- Centro de Cuidados Continuados
14- Centro de Recuperação
15- Marcação Consultas/Exames Médicos

16- Acompanhamento Escolar
17- Acompanhamento situação saúde
18- Problemas Habitação
19- Necessiade de bens essenciais
20- Violência Doméstica
21- Crianças e jovens em risco
22- Apoio Alimentar (BA)
23- Fornecimento refeições confeccionadas
24- Preenchimento de Documentos
25- Leitura e Interpretação de Documentos
26- Elaboração de Declarações e Cartas
27- Emprego/Formação
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
29- Operações Portal das Finanças
30- Acompanhamento Judicial
31- SEF/Legalização
32- Apoio Financeiro Extraordinário
33- Contactos Telefonicos
34- Articulação com Entidades Parceiras
35- Outro

RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO
#
EM ARTICULAÇÃO COM
PELO SDL ARTICULADA
vez(es)
2
0
2
1- Santa Casa e Segurança Social
2
1
0
1
2- Santa Casa e Segurança Social
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
15
6- Santa Casa e Segurança Social
15
35
1
34
7- Santa Casa e Segurança Social
34
19
0
19
7- Santa Casa e Segurança Social
1
8- Santa Casa e Segurança Social, Centro Nacional de Pensões
17
28- Segurança Social
1
1
0
1
9- Santa Casa e Segurança Social, Centro Nacional de Pensões
1
1
0
1
10- Santa Casa e Segurança Social, Centro Nacional de Pensões
1
1
0
1
11- Segurança Social, Centro de Saúde, Hospitais, Santa Casa
1
2
0
2
12- Segurança Social, Centro de Saúde, Hospitais, PSP
2
0
0
0
1
0
1
14- Centros de Saúde, Hospital, CAT
1
50
2
48
14- Centros de Saúde, Hospital, CAT
1
15- Centros de Saúde, Hospitais, Consultórios, Centros de Exames
46
35- Outra Entidade
1
7
3
4
16- Escolas de 1º, 2º e 3º ciclos/pais e encarregados de educação/ME
4
48
12
36
17- Centro de Saúde, Consultórios, Hospitais, Santa Casa Misericórdia
30
35- Outra Entidade
6
47
1
46
18- Camaras Municipais, IHRU, Gebalis, Santa Casa
46
14
13
1
35- Outra Entidade
1
0
0
0
4
2
2
21- Tribunais, CPCJ e Santa Casa da Misericórdia
2
481
481
0
18
16
2
35- Outra Entidade
2
58
58
0
41
40
1
25- Seg. Social, Santa Casa, Gebalis, Tribunais, Finanças, Conservatórias, Polícia
1
30
30
0
25
0
25
27- Centro emprego, Santa Casa Misericórdia, entidades formadoras / empregadoras
25
47
47
0
6
6
0
12
0
12
30- Advogados, tribunais, polícia e DGRS e Serviços Prisionais
5
35- Outra Entidade
7
20
2
18
31- SEF, Embaixadas e CLAI
18
33
32
1
35- Outra Entidade
1
24
24
0
11
1
10
9- Santa Casa e Segurança Social, Centro Nacional de Pensões
1
34- Seg. Social, Câmaras , Juntas Freguesia, Hospitais, Centros Saúde, Ent. Parceiras
9
6
1
5
33- Várias Entidades
1
34- Seg. Social, Câmaras , Juntas Freguesia, Hospitais, Centros Saúde, Ent. Parceiras
1
35- Outra Entidade
3
1.060
772
288
288

TOTAL
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FAIXA
Feminino Masculino TOTAL
ETÁRIA
0-9
10-19

0
0

0
0

20-29

64

19

30-39

185

19

40-49

297

44

50-59

155

26

60-69

97

46

70-79

79

2

80 e +

27

0

904

156

SDL - QTA DA FONTE - ATENDIMENTO PRESENCIAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
ATENDIMENTO PRESENCIAL

ASSUNTO
#vez(es)
ASSUNTO
#vez(es)
ASSUNTO
1- Abono de Família
1
7- RSI
3
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
83
16- Acompanhamento Escolar
1
17- Acompanhamento situação saúde
2
18- Problemas Habitação
19- Necessiade de bens essenciais
2
21- Crianças e jovens em risco
1
22- Apoio Alimentar (BA)
24- Preenchimento de Documentos
10
25- Leitura e Interpretação de Documentos
2
26- Elaboração de Declarações e Cartas
27- Emprego/Formação
6
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
6
29- Operações Portal das Finanças
30- Acompanhamento Judicial
1
31- SEF/Legalização
2
32- Apoio Financeiro Extraordinário
32- Apoio Financeiro Extraordinário
4
34- Articulação com Entidades Parceiras
1
35- Outro
1
6- Outros Subsidios
3
7- RSI
204 1- Abono de Família
12- Centro de Dia/Internamento Lar
2
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
11
16- Acompanhamento Escolar
17- Acompanhamento situação saúde
9
18- Problemas Habitação
9
19- Necessiade de bens essenciais
22- Apoio Alimentar (BA)
96
23- Fornecimento refeições confeccionadas
1
24- Preenchimento de Documentos
25- Leitura e Interpretação de Documentos
9
26- Elaboração de Declarações e Cartas
6
27- Emprego/Formação
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
9
30- Acompanhamento Judicial
2
31- SEF/Legalização
32- Apoio Financeiro Extraordinário
7
33- Contactos Telefonicos
6
34- Articulação com Entidades Parceiras
3
7- RSI
10
8- Pensões
341 6- Outros Subsidios
10- Outros Complementos
1
11- Apoio Domiciliário
1
14- Centro de Recuperação
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
13
16- Acompanhamento Escolar
3
17- Acompanhamento situação saúde
18- Problemas Habitação
14
19- Necessiade de bens essenciais
2
21- Crianças e jovens em risco
22- Apoio Alimentar (BA)
149 23- Fornecimento refeições confeccionadas
8
24- Preenchimento de Documentos
25- Leitura e Interpretação de Documentos
18
26- Elaboração de Declarações e Cartas
12
27- Emprego/Formação
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
20
29- Operações Portal das Finanças
3
30- Acompanhamento Judicial
31- SEF/Legalização
10
32- Apoio Financeiro Extraordinário
12
33- Contactos Telefonicos
34- Articulação com Entidades Parceiras
4
35- Outro
2
1
6- Outros Subsidios
5
7- RSI
181 2- Outras Prestações Familiares
8- Pensões
3
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
10
17- Acompanhamento situação saúde
18- Problemas Habitação
12
19- Necessiade de bens essenciais
3
22- Apoio Alimentar (BA)
23- Fornecimento refeições confeccionadas
5
24- Preenchimento de Documentos
11
25- Leitura e Interpretação de Documentos
26- Elaboração de Declarações e Cartas
3
27- Emprego/Formação
6
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
30- Acompanhamento Judicial
1
32- Apoio Financeiro Extraordinário
3
33- Contactos Telefonicos
34- Articulação com Entidades Parceiras
1
35- Outro
1
3
7- RSI
3
8- Pensões
143 6- Outros Subsidios
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
7
16- Acompanhamento Escolar
1
17- Acompanhamento situação saúde
18- Problemas Habitação
3
22- Apoio Alimentar (BA)
69
23- Fornecimento refeições confeccionadas
24- Preenchimento de Documentos
9
25- Leitura e Interpretação de Documentos
2
26- Elaboração de Declarações e Cartas
27- Emprego/Formação
1
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
4
29- Operações Portal das Finanças
30- Acompanhamento Judicial
3
31- SEF/Legalização
2
32- Apoio Financeiro Extraordinário
33- Contactos Telefonicos
2
34- Articulação com Entidades Parceiras
1
35- Outro
8- Pensões
3
9- Complemento Solidário Idosos
1
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
81
17- Acompanhamento situação saúde
3
18- Problemas Habitação
4
19- Necessiade de bens essenciais
21- Crianças e jovens em risco
2
22- Apoio Alimentar (BA)
52
23- Fornecimento refeições confeccionadas
24- Preenchimento de Documentos
1
25- Leitura e Interpretação de Documentos
1
27- Emprego/Formação
31- SEF/Legalização
4
32- Apoio Financeiro Extraordinário
2
6- Outros Subsidios
1
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
1
17- Acompanhamento situação saúde
27
18- Problemas Habitação
2
22- Apoio Alimentar (BA)
11
25- Leitura e Interpretação de Documentos
26- Elaboração de Declarações e Cartas
1
30- Acompanhamento Judicial
2
32- Apoio Financeiro Extraordinário
34- Articulação com Entidades Parceiras
2
1.060
463
303

#vez(es)

0
0

5
3
24
5
2
1
1
9
2
4
12
2
2
2
4
1
12
1
15
9
3
11
10
10
80
7
8
1
9
8
3
3
1
7
2
3
3
1
1
4
2
1
294
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SDL - BAIRRO QTA DA FONTE - VISITAS DOMICILIÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
ASSUNTO DA VISITA
1- Abono de Família
2- Outras Prestações Familiares
3- Sub. Desemprego
4- Sub. Doença
5- Sub. Parental
6- Outros Subsidios
7- RSI
8- Pensões
9- Complemento Solidário Idosos
10- Outros Complementos
11- Apoio Domiciliário
12- Centro de Dia/Internamento Lar
13- Centro de Cuidados Continuados
14- Centro de Recuperação
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
16- Acompanhamento Escolar
17- Acompanhamento situação saúde

# VISITAS

MOTIVO DA VISITA

# vez(es)

4
2
4

Transmitir informação
Transmitir informação
Dificuldade de contacto
Dificuldades na mobilidade do utente

3
1
2
1

1

Falar com utente e familia

1

Transmitir informação
Falar com utente e familia
Acompanhar utente
Falar com utente e familia
Transmitir informação
Visita conjunta com outras entidades
Verificação de condições
Oferta de outros bens
Visita conjunta com outras entidades

6
2
1
2
1
2
2
4
1

7
2
11

18- Problemas Habitação
19- Necessiade de bens essenciais

7
6

20- Violência Doméstica
21- Crianças e jovens em risco
22- Apoio Alimentar (BA)

1
5

Falar com utente e familia
Verificação de situação
Visita conjunta com outras entidades

1
3
1

23- Fornecimento refeições confeccionadas

4

Verificação de condições
Visita conjunta com outras entidades

2
1

1
1

Dificuldades na mobilidade do utente
Transmitir informação

1
1

2
6
4

Transmitir informação
Acompanhar utente
Oferta de medicamentos
Verificação de condições

2
3
2
1

24- Preenchimento de Documentos
25- Leitura e Interpretação de Documentos
26- Elaboração de Declarações e Cartas
27- Emprego/Formação
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
29- Operações Portal das Finanças
30- Acompanhamento Judicial
31- SEF/Legalização
32- Apoio Financeiro Extraordinário

MOTIVO DA VISITA

Verificação de condições
Falar com utente e familia
Transmitir informação

DUR.
DUR.
MÉDIA POR
# vez(es) VISITAS
VISITA
(min.)
(min.)

1
1
1

120
60
150

30,0
30,0
37,5

60

60,0

210
120
510

30,0
60,0
46,4

Oferta de medicamentos

1

Dificuldades na mobilidade do utente
Oferta de medicamentos
Verificação de condições

1
2
2

Visita conjunta com outras entidades
Dificuldades na mobilidade do utente

5
1

390
240

55,7
40,0

Verificação de condições

1

60
210

60,0
42,0

Verificação de situação

1

180

45,0

30
30

30,0
30,0

3
1

60
450
120

30,0
75,0
30,0

21

3.000

Transmitir informação
Oferta de outros bens

33- Contactos Telefonicos
34- Articulação com Entidades Parceiras
35- Outro
68

47

76

77

78

79

80

81

82
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Ameixoeira – Quinta da Torrinha
1 – Actividades do Centro Majari
Enquanto equipamento com várias valências de apoio à comunidade, o Centro Majari
disponibiliza Pré-Escolar, com duas salas e capacidade para 50 crianças e CATL, onde
apoia mais de 80 crianças e jovens, para além do Centro Comunitário. Proporciona
ainda, pontualmente, cursos de formação para adultos.
No decorrer do ano de 2019 várias foram as actividades extraordinárias, lúdicas e
educativas, para além das que decorreram da programação previamente definida,
procurando assim contribuir para o “crescimento” integral das nossas crianças e jovens.
Destacamos aqui alguns dias em que se realizaram essas actividades extraordinárias,
que tiveram lugar no Centro ou no Exterior.

1.1– Pré-Escolar
Tendo presente a importância extrema desta etapa para vida, como o definido pela
Direcção- Geral da Educação, “A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação
básica no processo de educação ao longo da vida, sendo complementar da acção
educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo a
formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena
inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário” e com o foco e propósito
de um desenvolvimento integral da criança, o Pré Escolar do Centro Majari
desenvolveu actividades diversificadas. Assim:
4 de Janeiro: Coroa de Reis
Objectivo da Acção: Lembrar a tradição do Dia de Reis
Descrição da acção: Manhã divertida com a criação de bonitas coroas de reis com
diferentes materiais e técnicas de expressão plástica. Para relembrar este evento
festivo foi lida a história dos três Reis Magos, seguida de uma pequena dramatização
da mesma. Houve ainda a canção mimada “Nós somos os três Reis Magos”.
No final, para encerrar esta época festiva natalícia, desmontaram-se as decorações e o
presépio de natal.
28 de Fevereiro: Visita dos Fantaços
Objectivo da Acção: Proporcionar momentos divertidos, alegres e de muita
cumplicidade e magia.
Descrição da acção: Bonita apresentação de fantoches e marionetas, enquadrada com
música e uma pequena história.
Os amigos Fantaços proporcionaram ainda às crianças alguns momentos de magia com
livros e lenços perfumados e cantaram-se várias canções.
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01 de Março: Carnaval no Centro!
Objectivo da Acção: Estimular a criatividade, imaginação e o sentido estético. Vivenciar
e incentivar o “Mundo do faz de Conta”. Promover a colaboração família/escola.
Proporcionar momentos de cor, alegria e magia às crianças.
Descrição da acção: Desfile de Carnaval pelas ruas do Bairro, várias brincadeiras com
serpentinas e papelotes, acompanhadas de músicas alegres. Interacção com outras
crianças também mascaradas.
05 de Junho: Largo das Galinheiras – Evento Promovido pela Equipa de Saúde Local –
6º Evento “Comunidade Mais Saudável”
Objectivos da Acção: Alertar para a importância de uma boa higiene (corpo, mãos,
dentes…) e de uma boa alimentação, reforçando a importância do uso de ervas
aromáticas como substitutos saudáveis do sal e sublinhando a importância de reduzir o
consumo de açúcar.
Descrição da acção: Deslocámo-nos a pé ao longo do bairro das Galinheiras, para
participar nos diferentes ateliers. Na NUCLISOL as crianças ouviram a um conto. Depois
participaram ainda em atelieres de higiene oral e de recolha de plásticos nas praias.
Finalmente houve música, dança e muita alegria. Todos adoraram a sessão de Hip Hop,
onde dançaram orientados por uma professora.
10 de Julho: Festa final
Objectivo da Acção: Comemorar o final dos trabalhos de mais um ano lectivo.
Fomentar o convívio entre a família e a comunidade educativa, proporcionando
momentos de alegria, animação e partilha.
Descrição da Acção: Organizámos a festa em conjunto com O CATL, tendo apresentado
uma dança e diversas canções. No final foi entregue aos finalistas o seu Diploma de
final de ciclo. O Grupo dos 3 anos apresentou a dança “Os Animais da Selva” e uma
coreografia alusiva à higiene dos dentes. O Grupo dos 5 anos apresentou a dança “O
Trevo de 4 Folhas”.
No final, como é hábito, houve um lanche com doces, salgados e bebidas de que todos
gostaram muito e em que também participaram pais, encarregados de educação,
famílias e amigos das nossas crianças.
15 a 29 de Julho: Semana de Colónia de Férias
Objectivo da Acção: Estimular o gosto pelas actividades ao ar livre e pelo contacto com
a natureza, proporcionar uma experiência diferente fora dos bairros, com manhãs de
praia e tardes em diferentes parques e museus da cidade, com vista a enriquecer o
conhecimento, com actividades lúdicas e pedagógicas diferenciadas.
Promover o convívio entre centros e a partilha de experiencias.
Descrição da Acção: Saída dos bairros pelas 9 horas, em camioneta direccionada à
praia, onde se realizaram várias actividades diferentes, engraçadas mas também
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pedagógicas. Houve banho, lanche a meio da manhã e a saída da praia foi pelas 12:45,
direccionados ao local do almoço, realizado em pic-nic. Depois fizeram-se as
actividades lúdicas programadas e preparadas para cada dia, sendo que muito nos
enriquecemos com o que observámos nos espaços que visitámos em cada dia.
31 de Outubro: Dia das Bruxas - Hallowen
Objectivos da Acção: Despertar o sentido estético e criativo, combater os medos e
inseguranças, estimular o desenvolvimento da imaginação e fantasia e promover a
diversão através de figuras estranhas, mas não assustadoras.
Descrição da Acção: Criou-se um ambiente de mistério com velas e luzes alusivas ao
dia, fizeram-se trabalhos plásticos, pinturas faciais e de unhas. Houve muita brincadeira
e animação.
8 de Novembro: 7º Evento Comunidade Mais Saudável - Largo das Galinheiras
Objectivo da Acção: Proporcionar uma manhã diferente, lúdica e educativa. Reforçar e
consolidar aprendizagens. Sair do Bairro, caminhar ao ar livre e participar em
diferentes ateliers didácticos e divertidos.
Descrição da Acção: Após uma alegre caminhada, chegados ao local. Dirigimo-nos
primeiro ao J.I da Biblioteca Maria Keil para ouvir um conto denominado: “ Frutas”,
contado pelos professores e que nos lembrou a importância de comermos frutas várias
e diversificadas. De seguida, participámos no atelier/banca dos batidos de fruta, onde
se experimentou um batido de banana e kiwi. Na banca das enfermeiras aprendemos
como se deve escovar os dentes para que fiquem saudáveis, vimos o que devemos
comer e o que evitar comer para manter os dentes bons e fizemos jogos com colagens
alusivos a este tema, de um lado o que faz bem do outro o que faz mal. Na Ludoteca
João de Deus participámos na actividade de enchimento de balões. Terminámos a
participação recebendo um presente das enfermeiras, que foi um saco com um
chapéu, uma pasta dentífrica e uma receita de um batido muito saboroso.
11 de Novembro: S. Martinho
Objectivos da Acção: Reforçar o interesse pelas tradições. Dar a conhecer às crianças a
lenda de S. Martinho, reforçando a aprendizagem da mesma. Promover a interacção
escola/família, uma vez que se pediu às crianças para trazer um saquinho com
castanhas. Promover momentos de alegria e partilha, desenvolvendo a criatividade e o
relacionamento entre pares.
Descrição da acção: Contou-se e explicou-se a Lenda de S. Martinho, fizeram-se
pequenos trabalhos alusivos ao tema, no caso um cartucho para transportar algumas
das castanhas para casa. Por fim, cortaram-se e assaram-se boas castanhas que todos
saborearam em conjunto num ambiente de grande animação.
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20 de Novembro: Dia do Pijama
Objectivos da Acção: Lembrar que “Uma criança tem direito a crescer numa família”.
Sensibilizar as crianças e as famílias para a importância de ter uma família e de viver
com esta, através da vivência de um dia diferente alegre e divertido.
Descrição da Acção: Neste dia todas as crianças vieram para o Jardim de Infância de
pijama, pantufas, robe e peluche. Ouviram um conto e fizeram uma actividade plástica
alusiva ao dia. Fez-se também um desfile acompanhado de música e no fim houve
muita animação e dança. As crianças brincaram e conviveram, numa animada festa.
23 de Dezembro: Festa do Natal – Escola Superior de Enfermagem de Lisboa – Polo
Artur Ravara.
Objectivos da Acção: Reforçar a aprendizagem do que é o natal e valorizar as tradições.
Celebrar o Natal, sensibilizar para a cooperação e espírito de partilha e solidariedade.
Envolver as famílias no evento e promover o convívio com a comunidade,
proporcionando a todos momentos de alegria e animação.
Proporcionar às crianças um momento para poderem apresentar as peças de teatro,
danças ou cantares alusivos ao nascimento de Jesus, previamente ensaiados e
trabalhados para a ocasião.
Descrição da Acção: Neste dia, após o almoço, nós e todos os Centros da Instituição,
dirigimo-nos para a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa – Polo Artur Ravara,
onde decorreu a festa. Cumprindo o programa antes organizado, todos apresentaram
aquilo que tinham preparado e nós apresentámos a nossa coreografia alusiva à época,
intitulada ”O melhor presente de Natal” .
No final, como é hábito, as crianças receberam um pequeno presente, um saquinho
com um lanche oferecido pela Instituição e regressaram às camionetas, gentilmente
oferecidas pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, como tem sido habitual e que os
conduziram aos respectivos Centros. Foi um dia em cheio que a todos encheu o
coração de amor, paz e alegria.
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UTENTES DO PRÉ-ESCOLAR - CENTRO MAJARI
Nºde Utentes Pré - Caracterização por Idade e sexo
Idades
Feminino
Masculino
Total
2
0
0
0
3
6
9
15
4
4
11
15
5
13
8
21
6
1
0
1
Total
24
28
52
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Ameixoeira – Quinta da Torrinha
1.2 – CATL
Tendo presente que a valência de CATL é uma resposta social para crianças e jovens
que visa, através da realização de várias actividades lúdicas e pedagógicas, promover o
seu desenvolvimento integral e a plena inserção na comunidade, todos os anos se
desenvolvem trabalhos e actividades que procuram contribuir para uma melhoria
contínua no processo do sucesso escolar, diminuição do abandono escolar e formação
integral das crianças e jovens, procurando adequar os programas às suas características
e interesses, assim como às necessidades sentidas no dia a dia.
Neste sentido, desenvolveram-se ao longo do ano várias actividades extraordinárias,
em sala ou no exterior, particularmente ou em articulação com outras entidades
parceiras, já previstas em programação ou a convite dos nossos parceiros. Assim:

4 de Janeiro - Dia de Reis - Deslocação à Escola EB 1 das Galinheiras
Objectivo da Acção: Mostrar à comunidade escolar as capacidades das nossas crianças
e aquilo de que elas são capazes quando se interessam e se empenham. É também
nosso objectivo fortalecer os laços existentes entre o Catl e a Escola, numa óptica de
cooperação conjunta.
Descrição da Acção – Esta acção decorreu da parte da manhã, tempo em que nos
deslocámos, a pé, até a escola EB1/JI das Galinheiras para a apresentação da Dança de
Natal, “Natal Perfeito” e da Dança Cigana, que foram trabalhadas e apresentadas
também na festa de Natal da Instituição. Todos se divertiram e aplaudiram,
entusiasmados com a alegria e o movimento das danças.
8 de Janeiro – Saída ao Centro Paroquial
Objectivo da Acção: Possibilitar aos utentes do centro de dia uma tarde diferente,
mostrando as “habilidades” das nossas crianças, que se esforçam e trabalham para
mostrar aquilo de que são capazes quando se empenham e dedicam. Estreitar os laços
entre o Catl e a comunidade envolvente.
Descrição da Acção: Saída da parte da tarde, a pé, ao Centro de Dia da Paróquia das
Galinheiras, para mostrar a nossa dança de natal: “Natal Perfeito” e o nosso coro.
Fomos muito bem recebidos, e todos gostaram aplaudiram satisfeitos.
12 de Abril – Rastreio na Unidade Móvel da Santa Casa da Misericórdia
Objectivo da Acção: Fazer um rastreio aos dentes das crianças, para prevenir e realçar
a importância de uma boa higiene oral, alertando para os perigos e sugerindo formas
de manter os dentes saudáveis.
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Descrição da Acção: Da parte da manhã as crianças deslocaram-se a pé a uma carrinha
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Unidade Móvel de Saúde), que se encontrava
estacionada perto do centro, onde fizeram o rastreio dentário e tomaram
conhecimento do estado da sua situação de saúde oral.
16 de Abril: Saída ao Parque Infantil
Objectivo da Acção: Proporcionar às crianças e jovens um dia diferente, fora da sala,
com actividades ao ar livre, aproveitando o sol e explorando a natureza.
Descrição da Acção: Saída da parte da manhã, em passeio, até ao parque infantil que
fica no novo parque urbano, próximo das Piscinas Municipais de Santa Clara. Houve
muita brincadeira, jogos, exploração da natureza. O almoço foi picnic.
16 de Maio: Sessão com a Polícia Municipal e com a PSP sobre regras de segurança
Objectivo da Acção: Explicar as regras de segurança que devem ser cumpridas, quer
quando andamos na rua, quer quando navegamos na internet.
Fomentar a aproximação e o bom relacionamento entre esta comunidade e as várias
polícias com intervenção no território.
Descrição da Acção: Da parte da tarde, realizou-se no Catl uma sessão de formação
sobre segurança rodoviária, segurança na utilização da internet e redes sociais e ainda
sobre segurança durante a prática desportiva. Todos assistiram com interesse e
participaram colocando várias questões sobres as dúvidas que tinham. No final
realizou-se um jogo: divididos em três equipas, o objectivo era responderem
acertadamente a perguntas referentes às informações dadas durante a sessão. Quem
mais perguntas acertasse ganharia o jogo.
16 a 20 de Julho – Colónia de Férias
Objectivo da Acção: Permitir às crianças e jovens o acesso a novas experiências, com
diversas actividades durante uma semana. Promover o encontro entre os utentes dos
diversos centros, fomentar a amizade, a interacção e o companheirismo entre todos.
Descrição da acção: Saída da parte da manhã para a praia da Fonte da Telha, em
autocarros cedidos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde realizámos as
seguintes actividades. Da parte da tarde fomos para diversos parques da cidade e
arredores, onde houve oportunidade de fazer também diversas actividades, conforme
relatório separado. O almoço era servido nos parques para onde nos deslocámos, em
jeito de picnic. Realce-se, para além das actividades nos parques, a visita ao Palácio
Nacional da Ajuda.
22 de Julho – Deslocação à Associação Raízes
Objectivo da Acção: Mostrar à comunidade um pouco do trabalho realizado no Centro,
demonstrando como, com empenho, dedicação e interesse se fazem e conseguem
atingir os objectivos previstos e bonitos trabalhos.
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Descrição da Acção: Saída da parte da tarde, a pé, para à Associação Raízes –
Associação de Apoio à Criança e ao Jovem. Ali apresentámos a peça “A Menina do
Mar”, por nós preparada e ensaiada. Fomos muito bem recebidos e gostaram todos
muito da visita.
8 de Novembro – Evento Comunidade Mais Saudável
Objectivo da Acção: Participar em actividades que nos mostrem como podemos ter
uma vida mais saudável. Reforçar os laços de integração na comunidade e interagir
com os vários parceiros do território.
Descrição da Acção: Saída da parte da manhã, em passeio a pé, para o largo do Bairro
das Galinheiras, em conjunto com as crianças do nosso pré-escolar. Todos juntos
participámos no 7º Evento da Comunidade Mais Saudável, concretamente em
actividades de higiene oral, modelagem de balões e magia. As instituições presentes
neste evento foram: Fundação Sporting, Policia Municipal, Biblioteca Maria Keil,
Nuclisol, C.S. Lumiar e Morador, Serviço de Estomatologia do Hospital Santa Maria,
Agrupamento Alto do Lumiar, Escola Profissional Gustave Eiffel e Ludoteca.
23 de Dezembro – Festa de Natal
Objectivo da Acção: Reunir todos os Centros do SDL para celebrar o natal, realizando
uma bonita festa.
Descrição da Acção: Saída da parte da tarde, no autocarro cedido pela Santa Casa
Misericórdia de Lisboa, para participar na festa de Natal da instituição, que se realizou
no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Enfermagem.
Cada Centro apresentou o que preparou para a festa, desde músicas a danças ou peças
de teatro. O Centro Majari apresentou “O Natal em todo o mundo”, uma dança onde
estavam representados vários países. Apresentou ainda uma dança cigana e cantou no
coro final, uma selecção de bonitas canções de Natal.
A festa terminou com a distribuição de um delicioso lanche e todos voltaram aos seus
Centros com o coração repleto de alegria, paz, amor e esperança.
Tal como tem sido norma todos os anos, continuaram no CATL, ao longo de todo o ano
lectivo, as aulas de dança, capoeira e percussão, assim como as actividades de inglês,
informática e o apoio ao estudo.
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UTENTES DO CATL - CENTRO MAJARI

Nºde Utentes CATL - Caracterização por Idade e sexo
Idades Feminino Masculino
Total
6
7
7
14
7
2
3
5
8
10
3
13
9
11
2
13
10
8
6
14
11
4
5
9
12
2
4
6
13
4
1
5
14
2
1
3
15 aos 17
4
1
5
Total
54
33
87
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2 – Actividades Comunitárias em Parceria
2.1 - Pré-Escolar
À semelhança dos anos anteriores, voltámos a contar com a colaboração dos Centros
de Saúde do Lumiar e da Charneca, ao nível do acompanhamento de todas as crianças
em idade escolar, realizando vários rastreios e exames necessários e verificando se está
em dia o plano de vacinação.
Contámos igualmente com o trabalho dos técnicos de Apoio Terapêutico do Centro de
Desenvolvimento Mind Speech, que continuaram a acompanhar duas das nossas
crianças, ao nível da Terapia da Fala.

2.2 – CATL
Em parceria com a Associação Raízes – Associação de Apoio à Criança e ao Jovem,
estivemos em várias reuniões de trabalho do Projecto “Passaporte De Sabores – E7G”,
desenvolvido no âmbito do Programa Escolhas E7G, que visavam definir as actividades
e objectivos a cumprir, bem como a participação dos parceiros e a avaliação dos
trabalhos.
Tal como em anos anteriores e 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, nas várias esferas da vida social e familiar. Este projecto desenvolve-se
com base na experiência decorrente da 6ª Geração, que colocou a culinária no topo
dos interesses e motivações das crianças e jovens e levou a considerar a Gastronomia
como o foco do projecto.
Beneficiando do contexto multicultural rico das zonas de intervenção, o projecto
pretende, através da Gastronomia, promover a convivência das várias culturas de um
mesmo território. Estas relações estão ainda longe de serem pacíficas pois os hábitos e
costumes estão estereotipados e muitas vezes não há o respeito pela essência de cada
cultura. Sendo a Gastronomia uma componente que está presente em todas as
culturas e um poderoso meio de comunicação, através do qual os indivíduos se
identificam como grupo social, esta constitui-se como elemento valioso na educação
pela diferença e para a inclusão, representando um meio de transmissão de
conhecimentos e de interacção cultural.
O projecto pretende assim estimular sentimentos de empatia e atitudes inclusivas,
bem como investir numa prática que contribui para a formação e para o atenuar das
percepções estereotipadas da diversidade cultural, fomentando a aceitação e a
integração sociocultural participantes.
Neste contexto são implementadas actividades promotoras de educação, formação e
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emprego, a par de uma educação para a cidadania, fomentando a aquisição de
competências escolares; a formação profissional; o emprego e empreendedorismo
jovem; a identidade e melhor inclusão dos participantes, bem como a capacitação para
o uso pro-eficiente das tecnologias de informação.
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 a realizar um trabalho em
articulação, com encontros frequentes com os diferentes professores e técnicos, no
sentido de melhorar os comportamentos e aproveitamento escolar das nossas
crianças. Periodicamente realizam-se reuniões com os professores para aferir as
principais dificuldades e concertar métodos para as combater, sempre numa
perspectiva de melhoria contínua. Desta forma, constituímos uma importante ponte
entre a Escola e a Família, procurando dissuadir comportamentos inadequados e
promover uma melhor frequência e assiduidade escolar.

2.3 – Actividades gerais do Centro
Neste contexto de trabalho com e para a comunidade e como tem sido hábito,
também em 2019 se colaborou com as várias entidades locais, com vista ao
desenvolvimento de actividades e acções que contribuíssem para a capacitação,
esclarecimento e “enriquecimento” da população. É neste âmbito e com este propósito
que ano após ano trabalhamos com algumas parcerias, em vários Grupos de Trabalho.
O Grupo Comunitário das Galinheiras e Ameixoeira, com o qual temos estado
disponíveis para articular e participar nas diversas acções desenvolvidas e com as quais
o nosso trabalho se enquadre. Este grupo desenvolve reuniões periódicas e tenta fazer
a ponte entre todos os projectos que vão surgindo no território, procurando estar
atento à comunidade, detectar os problemas que surgem e em conjunto procurar as
respostas adequadas às necessidades emergentes. Deste grupo derivam vários subgrupos de trabalho, com temáticas específicas e parcerias próprias, com as quais
participamos em algumas actividades. Do mesmo modo participámos em acções
relacionadas com a saúde, a higiene, a alimentação e educação, entre outras que
seguidamente serão descritas.
O foco do trabalho durante o ano de 2019 continuou a ser o acompanhamento dos
percursos escolares das crianças e jovens inscritos no Centro, com o intuito de
conseguir conduzi-los a um crescente sucesso escolar.
Também com este propósito, colaborou-se e articulou-se trabalho com o Agrupamento
de Escolas Alto do Lumiar, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a CPCJ – Lisboa
Norte e outras Instituições locais, numa óptica de busca de soluções conjuntas,
procurando acompanhar os casos de alunos cujos percursos escolares necessitam de
intervenção, quer por abandono quer por absentismo e ainda por baixo/nulo
94

rendimento escolar, motivado pelo desinteresse próprio e dos Encarregados de
Educação. Como tem sido hábito, também neste ano e em cada novo período escolar
falámos com as crianças e jovens, alertando-os para os perigos inerentes aos
comportamentos de absentismo escolar. Do mesmo modo fizemos com os pais,
explicando e insistindo na necessidade dos filhos não faltarem e de cumprirem os
horários e as regras inerentes à escola.
Temos mantido, ao longo dos anos e de forma veemente, um trabalho constante,
persistente e diário uma vez que estes são comportamentos enraizados e, de certa
forma, estimulados pela falta de acção de instâncias superiores que combatam e
contribuam para uma eficaz dissuasão desta forma de agir perante a escola. Nesta
perspectiva, mantivemos um trabalho em que a promoção da frequência escolar, o
melhorar dos comportamentos e o bom aproveitamento dos alunos, são os focos em
que nos centramos com vista a contribuir para o sucesso escolar das nossas crianças e
jovens.
Continuamos um trabalho de constante articulação e cooperação com o Centro de
Saúde do Lumiar e da Charneca 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 ATL.
Este relacionamento institucional permite sinalizar situações que carecem de
intervenção, fazendo nós a 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. Também colaboramos em projectos e acções
desenvolvidas pelo Centro de Saúde, nomeadamente os Eventos Comunidade Mais
Saudável, realizados no Largo das Galinheiras, para a população em geral, onde se
realizaram vários rastreios, sessões de educação para a saúde, jogos, a par com música,
dança e muita animação para os participantes.
Em parceria com a Gebalis continuámos disponíveis para participar em sessões de
trabalho com vista a melhorar o ambiente, a limpeza e a higiene do bairro e dos
prédios, através de acções e do envolvimento das crianças e jovens em todo o
processo. Ainda em articulação com esta entidade organizou-se e desenvolveu-se no
Centro Majari uma sessão para a comunidade, com o objectivo de abordar questões
relacionadas com as habitações e a gestão doméstica. Essa sessão, denominada “Rock
The House”, aconteceu a 10 de outubro e foi conduzida por técnicos da Gebalis e
outros técnicos ligados a áreas como a literacia financeira, eficiência na gestão
financeira doméstica, poupança energética, alimentação saudável e conselhos de
bricolage e pretendeu dotar as famílias de competências aos vários níveis. Participámos
ainda numa formação sobre Cultura Cigana, promovida pela Gebalis, nos dias 24 e 25
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de outubro, onde foram apresentados 3 Módulos: um sobre Percursos e Tradições, um
outro sobre educação, trabalho e Família e um terceiro sobre Saúde e Instituições.
Em 2019 deu-se continuidade ao trabalho realizado com o Grupo de Segurança das
Galinheiras e Ameixoeira, salientando-se a sinalização de situações potenciadoras de
risco, relacionadas com salubridade, higiene ou conservação do espaço e do edificado.
Manteve-se ainda a disponibilidade para participar e desenvolver acções que permitam
o esbater de barreiras entre os agentes e a população, nomeadamente as crianças e
jovens.
Neste ano e como tem sido hábito continuou-se um trabalho conjunto decorrente de
um Protocolo de Cooperação assinado com a Direcção Geral de Reinserção Social –
Trabalho a Favor da Comunidade, continuando a relacionar-nos com várias Equipas
Penais de Lisboa, e 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.
Com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Direcção Norte e Centro Comunitário da
Ameixoeira/Lumiar, trabalhámos em parceria, no sentido de articular actividades e
atender às necessidades mais prementes identificadas na comunidade. Continuámos a
trabalhar em parceria com as Equipas de Apoio à Família, fornecendo informações
conforme solicitado e facilitando o contacto com as famílias, bem como a transmissão
de informações. Articulámos ainda nos pedidos de apoio alimentar, tentando
responder sempre que possível, às situações mais urgentes.
O projecto CENTRARTE, desenvolvido pela SCML – Centro de Desenvolvimento
Comunitário da Ameixoeira - continuou a parceria connosco, realizando-se diversas
actividades com crianças e famílias no sentido de trabalhar vários temas como a saúde,
a alimentação, a educação, reciclagem, entre outros. Os técnicos do projecto
deslocaram-se algumas vezes às nossas salas do Pré-Escolar, a fim de desenvolver
actividades com as crianças, assim como estas também foram convidadas a visitar o
espaço da Santa Casa, para participar noutras iniciativas.

3 – Serviço de Atendimento do Centro Comunitário
O Centro Majari regista trabalho no terreno com cerca de 157 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 137 famílias em
vários domínios da vida quotidiana, desde a educação, à saúde, alimentação, habitação
e integração social.
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Continuámos a apoiar mensalmente 50 famílias com bens alimentares, em
colaboração com o Banco Alimentar, e a dar resposta a algumas situações pontuais
reveladoras de maior carência, com refeições diárias já confeccionadas.
A lista de espera foi actualizada e sublinhamos que para apoio alimentar temos neste
momento 28 famílias a aguardar vaga.
Como tem sido prática, a nossa acção continua a desenvolve-se a par de um trabalho
de articulação com técnicos de outras Instituições, Hospitais, Santa Casa e Instituições
Parceiras, no sentido de dar resposta a situações de emergência que surjam no
terreno.
À semelhança de anos anteriores, inserido nesta valência, procedemos como
habitualmente ao Atendimento Social, prosseguindo-se o trabalho que tem vindo a ser
realizado, 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 Socio-Familiar;
 Reuniões e sessões de informação/sensibilização;
 Banco Alimentar;
 O Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados – FEAC – para apoio a 48 Famílias
também não forneceu produtos durante este ano de 2017.
 Colaboração nas parcerias locais.
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Ameixoeira – Quinta da Torrinha
Serviço de Atendimento – Centro Comunitário
Nº de utentes – Caracterização por Origem Étnica
Origem Étnica
Português Caucasiano
Português Cigano
Port. Origem Africana
Port. Origem Indiana
Angolanos
Brasileiros
Búlgaros
Caboverdeanos
Guineense
Indianos
Romenos
Santomenses
Chineses
Total

Feminino
5
108
1
0
0
0
0
2
1
0
0
4
0
121

Masculino
4
97
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
104

Total
9
205
1
0
0
0
0
4
1
0
0
5
0
225

Nº de Utentes – Caracterização por Idade e Sexo
Idades
0- 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
+ - 80
Total

Feminino
0
2
34
40
25
11
3
6
0
121

Masculino
0
1
34
37
22
8
2
0
0
104

Total
0
3
68
77
47
19
5
6
0
225
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SDL - ATENDIMENTO NO BAIRRO DA AMEIXOEIRA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
ASSUNTO DO ATENDIMENTO

TOTAL

RESOLUÇÃO
PELO SDL

RESOLUÇÃO
ARTICULADA

1- Abono de Família
2- Outras Prestações Familiares
3- Sub. Desemprego
4- Sub. Doença
5- Sub. Parental
6- Outros Subsidios
7- RSI
8- Pensões
9- Complemento Solidário Idosos
10- Outros Complementos
11- Apoio Domiciliário
12- Centro de Dia/Internamento Lar
13- Centro de Cuidados Continuados
14- Centro de Recuperação
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
16- Acompanhamento Escolar
17- Acompanhamento situação saúde
18- Problemas Habitação
19- Necessiade de bens essenciais
20- Violência Doméstica
21- Crianças e jovens em risco
22- Apoio Alimentar (BA)
23- Fornecimento refeições confeccionadas
24- Preenchimento de Documentos
25- Leitura e Interpretação de Documentos
26- Elaboração de Declarações e Cartas
27- Emprego/Formação
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
29- Operações Portal das Finanças
30- Acompanhamento Judicial
31- SEF/Legalização
32- Apoio Financeiro Extraordinário
33- Contactos Telefonicos

78
5
0
0
1
2
79
3
0
0
0
0
0
0
1
30
4
11
11
0
2
576
5
101
54
16
64
91
0
8
0
2
27

78
5
0
0
1
2
79
3
0
0
0
0
0
0
1
30
4
11
7
0
2
4
4
101
54
15
64
91
0
8
0
2
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
572
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
22

13

2

11

4
1 188

4
577

0
611

34- Articulação com Entidades Parceiras

35- Outro

EM ARTICULAÇÃO COM

#
vez(es)

22- Banco Al i mentar e Segurança Soci al

4

22- Banco Al i mentar e Segurança Soci al
22- Banco Al i mentar e Segurança Soci al

572
1

16- Escol as de 1º, 2º e 3º ci cl os/pai s e encarregados de educação/ME
1- Santa Casa e Segurança Soci al
7- Santa Casa e Segurança Soci al
16- Escol as de 1º, 2º e 3º ci cl os/pai s e encarregados de educação/ME
17- Centro de Saúde, Consul tóri os, Hospi tai s, Santa Casa Mi seri córdi a
18- Camaras Muni ci pai s, IHRU, Gebal i s, Santa Casa
27- Centro emprego, Santa Casa Mi seri córdi a, enti dades formadoras / empregadoras
28- Segurança Soci al
30- Advogados, tri bunai s, pol íci a e DGRS e Servi ços Pri si onai s
35- Outra Enti dade
7- Santa Casa e Segurança Soci al
16- Escol as de 1º, 2º e 3º ci cl os/pai s e encarregados de educação/ME
18- Camaras Muni ci pai s, IHRU, Gebal i s, Santa Casa
27- Centro emprego, Santa Casa Mi seri córdi a, enti dades formadoras / empregadoras
-

1

2
3
6
1
5
1
1
1
2
1
5
3
2
611
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SDL - BAIRRO DA AMEIXOEIRA - ATENDIMENTO PRESENCIAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
ATENDIMENTO PRESENCIAL
FAIXA
Masculin
Feminino
TOTAL
ASSUNTO
#vez(es)
ASSUNTO
#vez(es)
ETÁRIA
o
0-9
10-19

0
8

0
0

0
8

20-29

98

2

100

30-39

442

19

461

40-49

322

34

356

50-59

132

14

146

60-69

62

11

73

70-79
80 e +

44
0
1 108

0
0
80

44
0
1 188

1- Abono de Família
24- Preenchimento de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
1- Abono de Família
7- RSI
21- Crianças e jovens em risco
26- Elaboração de Declarações e Cartas
30- Acompanhamento Judicial
1- Abono de Família
8- Pensões
21- Crianças e jovens em risco
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
34- Articulação com Entidades Parceiras
1- Abono de Família
16- Acompanhamento Escolar
19- Necessiade de bens essenciais
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
32- Apoio Financeiro Extraordinário
35- Outro
1- Abono de Família
22- Apoio Alimentar (BA)
26- Elaboração de Declarações e Cartas
33- Contactos Telefonicos
8- Pensões
22- Apoio Alimentar (BA)
33- Contactos Telefonicos
22- Apoio Alimentar (BA)
-

1
2
1
15
15
1
3
2
40
1
1
18
45
8
18
7
4
25
19
2
1
4
100
1
2
2
56
2
44
440

7- RSI
25- Leitura e Interpretação de Documentos
2- Outras Prestações Familiares
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
34- Articulação com Entidades Parceiras
2- Outras Prestações Familiares
16- Acompanhamento Escolar
22- Apoio Alimentar (BA)
26- Elaboração de Declarações e Cartas
30- Acompanhamento Judicial
35- Outro
6- Outros Subsidios
17- Acompanhamento situação saúde
22- Apoio Alimentar (BA)
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
33- Contactos Telefonicos
7- RSI
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
34- Articulação com Entidades Parceiras
18- Problemas Habitação
23- Fornecimento refeições confeccionadas
-

1
1
1
1
24
9
1
4
18
188
5
3
2
2
4
188
22
21
8
8
5
9
1
2
4

ASSUNTO

#vez(es)

16- Acompanhamento Escolar
27- Emprego/Formação
5- Sub. Parental
16- Acompanhamento Escolar
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
35- Outro
7- RSI
18- Problemas Habitação
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
33- Contactos Telefonicos
7- RSI
18- Problemas Habitação
23- Fornecimento refeições confeccionadas
26- Elaboração de Declarações e Cartas
30- Acompanhamento Judicial
34- Articulação com Entidades Parceiras
19- Necessiade de bens essenciais
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
19- Necessiade de bens essenciais
26- Elaboração de Declarações e Cartas
-

532

1
1
1
4
7
15
1
38
4
45
26
15
17
5
1
6
3
3
1
6
9
6
1

216

100

SDL - BAIRRO DA AMEIXOEIRA - VISITAS DOMICILIÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
ASSUNTO DA VISITA
1- Abono de Família
2- Outras Prestações Familiares
3- Sub. Desemprego
4- Sub. Doença
5- Sub. Parental
6- Outros Subsidios
7- RSI
8- Pensões
9- Complemento Solidário Idosos
10- Outros Complementos
11- Apoio Domiciliário
12- Centro de Dia/Internamento Lar
13- Centro de Cuidados Continuados
14- Centro de Recuperação
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
16- Acompanhamento Escolar

# VISITAS

MOTIVO DA VISITA

65

Acompanhamento de cas o
Trans mi ti r i nformação

17- Acompanhamento situação saúde
181920212223242526272829303132333435-

Problemas Habitação
Necessiade de bens essenciais
Violência Doméstica
Crianças e jovens em risco
Apoio Alimentar (BA)
Fornecimento refeições confeccionadas
Preenchimento de Documentos
Leitura e Interpretação de Documentos
Elaboração de Declarações e Cartas
Emprego/Formação
Pesquisa/Op. Seg Social Directa
Operações Portal das Finanças
Acompanhamento Judicial
SEF/Legalização
Apoio Financeiro Extraordinário
Contactos Telefonicos
Articulação com Entidades Parceiras
Outro

# vez(es)

MOTIVO DA VISITA

# vez(es)

DUR.
VISITAS
(min.)

DUR. MÉDIA
POR VISITA
(min.)

2

Fal ar com utente e fami l i a

12

922

14,2

2

70

14,0

51

Fal ar com utente e fami l i a

2

Veri fi cação de condi ções

1

2

Veri fi cação de condi ções

2

20

10,0

2

Acompanhamento de cas o

2

20

10,0

6

Trans mi ti r i nformação

6

60

10,0

1

Fal ar com utente e fami l i a

1

5

5,0

5

81

67

Oferta de medi camentos

14

1 097
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4 – Acções de Formação
Em 2019, continuámos a registar o interesse da população em inscrever-se para
Acções de Formação, que lhes propusemos. A partir de contactos da Direcção da
Nossa Instituição com o Centro de Emprego de Lisboa, criaram-se condições para
desenvolver um Curso de Competências Básicas, que se iniciou em 9 Abril e terminou a
20 de Setembro de 2019. Para tanto, desenvolvemos todo o processo de informação à
população, procedemos à recolha de inscrições e organização dos processos
individuais, a remeter ao Centro de Emprego. Esta formação contou com 28
formandos, ficando muitos dos inscritos em lista de espera. Dada esta elevada
afluência de formandos a manifestar interesse em inscrever-se, pelo facto desta
formação ser realizada no Bairro, iniciaram-se de imediato inscrições para lista de
espera para eventual nova formação.

5 – 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

Polícia de Segurança Pública
o
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
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6 - Previsão de Actividades para 2020
Em 2020, 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
É nosso propósito continuar os atendimentos sociais, como temos vindo a desenvolver,
no sentido de dar resposta às necessidades e solicitações das famílias que
acompanhamos e de as orientar, esclarecer e encaminhar, tentando sempre contribuir
para a sua autonomia e valorização.
Em Termos Gerais:
Continuamos disponíveis para articular com alguns parceiros do Grupo Comunitário
das Galinheiras e Ameixoeira, sempre numa perspectiva de intervenção positiva no
território, procurando estar presente nas actividades relacionadas com o nosso
trabalho.
Tal como nos anos anteriores, 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.
Tencionamos continuar a trabalhar e a articular com os Centros de Saúde do Lumiar e
da Charneca, 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, pretendemos continuar a articular com as Equipas Penais
de Lisboa, no sentido de receber pessoas para realizar trabalhos a favor da
comunidade.
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Continuaremos a trabalhar em estrita articulação com a Associação Raízes, em várias
actividades. Uma delas no âmbito do Programa Escolhas - Projecto “Passaporte de
Sabores – E7G”, aprovado para 2019/2020 e de que somos parceiros, prevemos
participar e cooperar nas várias actividades a desenvolver.
Prevemos ainda continuar a trabalhar em parceria com esta Associação, na
dinamização de sessões, numa e noutra Instituição, com vista a trabalhar as várias
competências das crianças, dando resposta
Continuaremos com um trabalho de articulação com a Polícia Municipal e com a PSP,
integrado no Grupo da Segurança da Ameixoeira – Galinheiras, no sentido de
promover o sentimento de segurança no Bairro, mas também de quebrar barreiras
para com os agentes de policiamento e de dar resposta às situações que surjam e que
necessitem de intervenção.
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Bairro do Zambujal

1 - Actividades do Centro Siruga - ATL
O ATL Siruga é uma resposta social que promove actividades de tempos livres com
crianças jovens. Ao longo do ano de 2019, para além do apoio escolar, foram
desenvolvidas actividades de informática, inglês, ateliers de expressão plástica, dança,
canto, teatro, jardinagem, capoeira e percussão. Através destas acções proporcionouse aos nossos utentes experiências que contribuíram para o enriquecimento pessoal,
intelectual e social.
Com as mulheres adultas foram realizadas sessões de trabalhos manuais (fada do lar,
costura, pintura de tecido, desenho e ateliers de reciclagem), culinária/pastelaria.
Para além das actividades educativas programadas, destacamos algumas actividades
extraordinárias.
10 de Janeiro - Dia de Reis
Objectivos da Acção: Reviver as tradições e estabelecer relações de proximidade com
os outros, apresentando às entidades o trabalho desenvolvido com as crianças e
jovens no CATL.
Descrição da Acção: Neste dia os nossos utentes apresentaram na Escola Básica do
Alto do Moinho, em Alfragide, a peça de Teatro “ A Estrela Guia” e a “Dança Cintilante”
que tinham ensaiado para a Festa de Natal do SDL e cantaram as janeiras para alegrar
os colegas da escola.
1 de Março - Festa de Carnaval
Objectivos da Acção: Promover momentos de convívio e viver as nossas tradições de
forma animada.
Descrição da Acção: Foi com alegria e boa disposição que monitores e crianças
prepararam a Festa de Carnaval, com pinturas faciais, desfile de máscaras, muitas
brincadeiras, música, baile e um lanche para finalizar a tarde.
21 de Março - Dia da Árvore e da Floresta
Objectivos da Acção: Sensibilizar para a preservação do ambiente e alertar para a
importância das árvores na nossa vida e na vida do planeta.
Descrição da Acção: No dia da árvore dedicámo-nos a tratar do nosso pequeno jardim,
retirando ervas, limpando as folhas secas e também transplantámos uma árvore.

110

8 de Abril - Comemoração do Dia Internacional do Cigano
Objectivos da Acção: Comemorar o Dia Internacional do Cigano, dando a conhecer as
suas tradições e a sua cultura.
Descrição da Acção: Os monitores com as crianças e jovens reflectiram sobre a
comunidade cigana em geral, sobre os seus costumes, tradições e festas mais
importantes. O grupo de meninas ciganas dançou como mais uma forma de assinalar a
data.
30 de Abril - Campanha de Prevenção dos Maus Tratos na Infância
Objectivos da Acção: Sensibilizar as crianças e jovens e a comunidade em geral para a
o flagelo dos maus tratos na infância e promover o conhecimento dos direitos das
crianças.
Descrição da Acção: No ATL foram feitas conversas em grupo sobre os direitos das
crianças e prepararam-se pequenos laços azuis em plástico, que foram oferecidos aos
moradores do bairro, assinalando assim a iniciativa.
1 de Junho - Dia Mundial da Criança
Objectivos da Acção: Assinalar o dia com actividades lúdicas, relembrando o quanto as
crianças são importantes, pelo que as devemos proteger e tornar felizes. Relembrar os
seus direitos.
Descrição da Acção: Neste dia, as crianças com ajuda dos monitores fizeram pinturas
com tinta cenográfica para decorar as salas, pintaram as faces, ouviram música,
dançaram e receberam saquinhos com rebocados e gomas.
27 de Junho - Passeio ao Parque da Serafina
Objectivos da Acção: Proporcionar um dia diferente e divertido aos utentes do Centro,
fora do bairro e em contacto com a natureza. Proporcionar novos jogos, brincadeiras e
momentos de convívio no sentido de reforçar a união e a coesão do grupo.
Descrição da Acção: Saiu-se cedo e todos estavam animados para desfrutar de
experiências novas. Ao almoço fizemos pic-nic, algo que as crianças adoraram. Foi
possível do alto do Parque da Serafina observar a cidade de Lisboa e verificar como é
bonita. O transporte foi cedido pela Junta de Freguesia de Alfragide.
9 de Julho - Festa Comunitária
Objectivos da Acção: Proporcionar uma tarde de festa e de convívio saudável, com o
envolvimento das famílias e da comunidade em geral e mostrar actividades
desenvolvidas na sala.
Descrição da Acção: O período da manhã foi dedicado a decorar o recinto no exterior
do Centro, com bandeirinhas e balões. Também se colocaram cadeiras na rua para as
pessoas que viessem assistir à festa. As nossas crianças e jovens apresentaram um
espectáculo com números interessantes e variados: Iniciámos com a apresentação da
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Peça de teatro “A Menina do Mar”, seguiu-se uma apresentação de Capoeira; depois
mostrou-se uma Dança Típica do Folclore do Canadá e por fim as meninas mostraram
os seus dotes de dançarinas exibindo uma Dança Cigana. No final da festa, houve um
lanche convívio para todos os presentes.
Assistiram à festa muitos pais, familiares, pessoas do bairro e também representantes
de algumas entidades convidadas: da Junta de Freguesia de Alfragide da PSP de
Alfragide dos Irmãos Missionários da Consolata, da Cooperactiva e um grupo de jovens
do Projecto Percursos Acompanhados E7G- Programa Escolhas.
15 a 19 de Julho - Colónia de Férias
Objectivos da Acção: Proporcionar às crianças e jovens dias diferentes, cheios de
emoção e bem estar, com actividades culturais, recreativas e desportivas, planeadas
de forma a ajudar a libertar as energias , de um modo saudável e divertido.
Fomentar a entreajuda e o espírito de grupo, estabelecendo um diálogo intercultural,
potenciando uma postura flexível e tolerante no relacionamento com o outro.
Proporcionar um convívio e uma competição agradáveis entre os utentes dos nossos
centros.
Descrição da Acção: Todas as manhãs chegámos cedo ao Centro, preparámos a
mochila e saímos para a praia da Fonte da Telha - Costa da Caparica, onde tomámos o
tão apreciado banho de mar e realizámos diversas actividades na areia da praia. O
período da tarde foi vivido em vários parques, conforme relatório separado. Num dos
dias visitámos também o Palácio Nacional da Ajuda e, organizados em grupo,
pudemos observar a disposição e decoração das salas ao gosto do séc. XIX e as
colecções de ourivesaria, tapeçaria, mobiliário, vidro e cerâmica, pintura e escultura.
No último dia fomos para o Jardim Garcia de Orta no Parque das Nações, onde
decorreu a festa final, em que todos os centros do SDL apresentaram números de
dança e música muito variados.
O almoço durante a colónia decorreu nos parques que visitámos e fizemos pic-nic.
11 de Novembro - Festa de S. Martinho
Objectivos da Acção: Celebrar as tradições e reforçar laços de amizade e convívio
entre todos.
Descrição da Acção: Neste dia leu-se a história de S. Martinho e salientou-se a
importância da solidariedade e da partilha entre as pessoas. Pintaram-se desenhos,
fizeram-se trabalhos com castanhas e, no final da tarde, prepararam-se e assaram-se
as castanhas para o magusto.
23 de Dezembro - Festa de Natal do SDL
Objectivos da Acção: Proporcionar um convívio fraterno em ambiente celebrativo do
nascimento de Jesus, entre todas as crianças e jovens dos centros do SDL, contribuindo
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cada um com alguns números para o espectáculo festivo, que foi presenciado pelas
respectivas famílias e outros convidados.
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 Centro Siruga participou com a peça de teatro “ A Estalagem em
Belém ” e com a ” Dança Cigana ”. Estiveram presentes pais e/ou encarregados de
educação, amigos e algumas entidades com quem nos relacionamos.
No fim da festa, todos os meninos receberam um pequeno lanche.
O transporte foi cedido pela Junta de Freguesia de Alfragide.
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UTENTES DO CATL - CENTRO SIRUGA

Nº de Utentes CATL - Caracterização por Idade e Sexo
Idades
Feminino
Masculino
Total
6
1
0
1
7
1
4
5
8
2
4
6
9
4
10
14
10
4
4
8
11
6
6
12
12
7
2
9
13
4
2
6
14
2
3
5
15 aos 17
7
12
19
Total
38
47
85
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2 - Actividades Comunitárias em Parceria

No âmbito da Rede Social da Amadora - Comissão Social de Freguesia de Alfragide,
participámos nas Reuniões Plenárias para Elaboração do Plano de Acção, nas
Reuniões de Avaliação e na realização das actividades conjuntas.
26 de Fevereiro - Acção de Sensibilização - Projecto Zambujal mais Limpo
Objectivos da Acção: Sensibilizar o comércio do Bairro do Zambujal para a necessidade
urgente de todos contribuírem para melhorar a higiene e a imagem do bairro e o
ambiente em geral. Auscultar os comerciantes sobre as dificuldades sentidas
relativamente à questão da higiene urbana.
Descrição da Acção: Algumas instituições presentes no bairro, em conjunto com a
Junta de Freguesia de Alfragide, percorreram o comércio local sensibilizando para a
recolha e separação do lixo nestes estabelecimentos e distribuindo panfletos com
informação sobre como actuar no sentido de diminuir os resíduos.
30 de Abril - Campanha de Prevenção dos Maus Tratos na Infância
Objectivos da Acção: Sensibilizar a comunidade em geral para a prevenção dos maus
tratos na infância e promover os Direitos das Crianças. Reforçar as relações de
proximidade e de afecto.
Descrição da Acção: A Comissão Social de Freguesia de Alfragide promoveu a iniciativa
do Laço Humano, que se realizou no Parque Urbano do Zambujal. Foram convidados
crianças, jovens e população em geral a vestirem-se de azul e a participarem na
iniciativa. Todos os intervenientes colocaram um pequeno laço ao peito e distribuíramse de forma a desenhar um grande laço humano.
17 de Setembro - Reunião de Preparação de actividade do Projecto Zambujal mais
limpo
Objectivos da Acção: Recolher sugestões e preparar uma actividade conjunta com
todos os parceiros do Bairro do Zambujal, no sentido de requalificar as paredes da
entrada principal do bairro.
Descrição da Acção: Foram dadas sugestões pelos parceiros para melhorar/embelezar
algumas paredes. Concluiu-se que cada entidade faria um desenho que demonstrasse
a identidade/cultura das diferentes comunidades presentes no bairro. Até ao dia 1 de
Outubro as instituições participantes tiveram que enviar para Associação “Cazambujal”
o desenho que projectaram, para vir a ser pintado.
Tivemos, ao longo do ano, parcerias mais estreitas com algumas entidades que
queremos destacar:
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Com o CESIS - Centro de Estudos para a Intervenção Social, sendo parceiros do
Consórcio do Projecto “Percursos Acompanhados – E7G”, da 7ª Geração do Programa
Escolhas. O Projecto iniciou em Fevereiro de 2019 e vai decorrer até Dezembro de
2020. Participámos nas Reuniões de Consórcio para análise e aprovação dos Planos de
Actividades e nas Reuniões de Avaliação e Acompanhamento do Projecto e ainda em
actividades conjuntas.
11 de Abril - Acção de Prevenção Contra os Maus na Infância
Objectivos da Acção: Sensibilizar crianças e adultos residentes no bairro para a
necessidade de prevenir os maus tratos na infância e de promover os direitos das
crianças.
Descrição da Acção: A convite do nosso parceiro Cesis participámos numa sessão
conjunta onde se falou sobre o laço azul e o seu significado. De seguida crianças e
monitores fizeram pequenos laços a fim de serem distribuídos à população do bairro.
Organizados em grupos saímos para o rua, onde fomos explicando às pessoas que
encontrámos a iniciativa que estava a decorrer e a quem entregámos os laços para
colocarem ao peito.
4 de Outubro - Acção sobre Hábitos Alimentares Saudáveis
Objectivos da Acção: Sensibilizar as crianças e jovens para uma alimentação saudável
e reconhecer a sua importância na saúde e bem estar das pessoas.
Descrição da Acção: Neste dia recebemos um grupo de jovens do Projecto “Percursos
Acompanhados - E7G “ no nosso espaço. Falámos sobre a importância de termos uma
alimentação saudável e de seguida, para testar os conhecimentos, aplicámos um
questionário sobre o tema. Todos estavam prontos para este desafio.
18 de Novembro - Acção sobre o Impacto Climático
Objectivos da Acção: Sensibilizar para as questões ambientais e alertar para os perigos
que o planeta terra enfrenta, levando assim a uma maior consciência ambiental.
Descrição da Acção: Recebemos mais uma vez no CATL crianças e jovens do Projecto
Percursos Acompanhados, para uma sessão conjunta em que os nossos parceiros
puderam observar um conjunto de cartazes realizados pelos nossos utentes,
convidando todos a salvarem o planeta Terra. Cada participante votou no cartaz que
mais gostou, assumindo assim parte de uma equipa de salvamento. De seguida
jogaram o Jogo da Glória, construído no Siruga, a partir de materiais reutilizáveis. As
questões colocadas foram sobre o impacto climático, em suma, sobre como devemos
actuar para proteger o nosso Planeta.
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Outro dos parceiros com quem desenvolvemos acções e que queremos realçar foi a
PSP de Alfragide - Escola Segura:
25 de Janeiro - Acção de Sensibilização sobre Bullyng
Objectivos da Acção: Sensibilizar as crianças e jovens de que o bullyng é crime e que
devem estar atentos e quando confrontados com alguma situação desta natureza
devem pedir ajuda aos professores ou aos pais.
Descrição da Acção: A PSP de Alfragide veio ao CATL falar com os utentes sobre o
bullying. Passaram um filme onde mostraram situações de crianças a sofrerem de
ameaças e violência física e/ou psicológica por parte de outras crianças. Após o filme
gerou-se um debate onde foram colocadas questões e dúvidas sobre o tema. Todos
ficaram mais esclarecidos.
12 de Abril - Acção de Sensibilização sobre Segurança Infantil
Objectivos da Acção: Sensibilizar os utentes do CATL para os perigos que enfrentam
quando andam na estrada, quando andam na rua sozinhos e quando se relacionam
com estranhos ou navegam nas redes sociais.
Descrição da Acção: Os agentes da PSP mais uma vez colaboraram com a instituição.
Para o tema em causa, apresentaram pequenos filmes que mostraram situações de
perigo e formas de o enfrentar e ultrapassar. Foram deixados alertas muito úteis para
as crianças se defenderem dos perigos que enfrentam diariamente.
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 de Lisboa 2, recebendo indivíduos que tinham que prestar Trabalho a Favor
da Comunidade. Foram realizados contactos, diligências, registos de assiduidade e
envio de informações e relatórios às respectivas equipas da Direcção Geral de
Reinserção Social e Serviços Prisionais.
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3 - Serviço de Atendimento do Centro Comunitário
Na vertente do atendimento social, continuámos a prestar apoio a famílias ou
indivíduos que chegaram até nós, particularmente os residentes no Bairro do
Zambujal, com os seus problemas, dúvidas e em situação de dificuldade e de
vulnerabilidade económica, social ou outra, ou em situações de dificuldades pontuais.
Atendemos indivíduos de diferente origem étnica e de diferentes faixas etárias,
continuando a desenvolver um trabalho em várias 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 e
marcação de atendimento nos serviços de emprego;
 Elaboração de informações sociais;
 Acompanhamento psicossocial;
 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 e elaboração de cartas;
 Realização de visitas domiciliárias para observação e/ou registo/
acompanhamento de casos;
 Apoio alimentar (Banco Alimentar);
 Apoios pecuniários pontuais, destinados à manutenção dos agregados (água,
electricidade, medicamentos);
 Apoios não pecuniários (vestuário, roupa de cama, calçado ou móveis)
 Reuniões e sessões de informação / sensibilização;
 Inscrições para formação de adultos;
 Actividades de trabalhos manuais, pastelaria/culinária;
 Colaboração com os parceiros locais;
Foi realizada a articulação interinstitucional e as diligências necessárias para a
resolução dos problemas/dificuldades que nos foram apresentados.
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Serviço de Atendimento - Centro Comunitário

Nº de utentes - Caracterização por Origem Étnica
Origem Étnica
Português Caucasiano
Português Cigano
Port. Origem Africana
Port. Origem Indiana
Angolanos
Brasileiros
Búlgaros
Caboverdeanos
Guineense
Indianos
Romenos
Santomenses
Chineses
Total

Feminino
8
105
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
115

Masculino
2
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18

Total
10
121
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
133

Nº de Utentes - Caracterização por Idade e Sexo
Idade
0- 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
+ - 80
Total

Feminino
0
1
16
25
39
18
11
2
3
115

Masculino
0
0
3
4
5
2
3
0
1
18

Total
0
1
19
29
44
20
14
2
4
133
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SDL - ATENDIMENTO NO BAIRRO DO ZAMBUJAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
ASSUNTO DO ATENDIMENTO

TOTAL

RESOLUÇÃO
PELO SDL

RESOLUÇÃO
ARTICULADA

1- Abono de Família
2- Outras Prestações Familiares
3- Sub. Desemprego
4- Sub. Doença
5- Sub. Parental
6- Outros Subsidios
7- RSI
8- Pensões
9- Complemento Solidário Idosos
10- Outros Complementos
11- Apoio Domiciliário
12- Centro de Dia/Internamento Lar
13- Centro de Cuidados Continuados
14- Centro de Recuperação
15- Marcação Consultas/Exames Médicos

7

3

4

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

1

1

0

-

3

3

0

-

1

1

0

-

0

0

0

-

2

2

0

-

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

5

1

4

EM ARTICULAÇÃO COM
1- Santa Cas a e Segurança Soci al

4

12- Segurança Soci al , Centro de Saúde, Hos pi tai s , PSP

19202122232425-

Necessiade de bens essenciais
Violência Doméstica
Crianças e jovens em risco
Apoio Alimentar (BA)
Fornecimento refeições confeccionadas
Preenchimento de Documentos
Leitura e Interpretação de Documentos

26- Elaboração de Declarações e Cartas
27282930313233-

Emprego/Formação
Pesquisa/Op. Seg Social Directa
Operações Portal das Finanças
Acompanhamento Judicial
SEF/Legalização
Apoio Financeiro Extraordinário
Contactos Telefonicos

34- Articulação com Entidades Parceiras
35- Outro

1

14- Centros de Saúde, Hos pi tal , CAT

2

15- Centros de Saúde, Hos pi tai s , Cons ul tóri os , Centros de Exames

16- Acompanhamento Escolar
17- Acompanhamento situação saúde
18- Problemas Habitação

#
vez(es)

2

22

5

17

16- Es col as de 1º, 2º e 3º ci cl os /pai s e encarregados de educação/ME

17

4

2

2

17- Centro de Saúde, Cons ul tóri os , Hos pi tai s , Santa Cas a Mi s eri córdi a

2

12

3

9

18- Camaras Muni ci pai s , IHRU, Gebal i s , Santa Cas a

8

19- Santa Cas a, Junta Fregues i a, Entrajuda, BUS e parti cul ares

1

19- Santa Cas a, Junta Fregues i a, Entrajuda, BUS e parti cul ares

1

2

1

1

0

0

0

-

0

0

0

86

2

84

0

0

0

16

15

1

24- Segurança Soci al , Es col as , Tri bunai s e Ins ti tui ções di vers as

1

40

38

2

24- Segurança Soci al , Es col as , Tri bunai s e Ins ti tui ções di vers as

1

25- Seg. Soci al , Santa Cas a, Gebal i s , Tri bunai s , Fi nanças , Cons ervatóri as , Pol íci a

1

26- Seg. Soci al , Santa Cas a, Gebal i s , Tri bunai s , Fi nanças , Cons ervatóri as , Pol íci a

1

14

12

2

22- Banco Al i mentar e Segurança Soci al

84
-

27- Centro emprego, Santa Cas a Mi s eri córdi a, enti dades formadoras / empregadoras

1

27- Centro emprego, Santa Cas a Mi s eri córdi a, enti dades formadoras / empregadoras

32

43

11

32

74

71

3

6

6

0

-

1

1

0

-

0

0

0

-

0

0

0

12

7

5

35- Outra Enti dade

1

0

0

0

33- Vári as Enti dades

4

5

0

5

34- Seg. Soci al , Câmaras , Juntas Fregues i a, Hos pi tai s , Centros Saúde, Ent. Parcei ras

0
357

0
185

0
172

28- Segurança Soci al

3

-

5

172
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SDL - BAIRRO DO ZAMBUJAL - ATENDIMENTO PRESENCIAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

FAIXA
Masculin
Feminino
TOTAL
ETÁRIA
o
0-9
10-19
20-29

0
1
23

0
0
5

0
1
28

30-39

57

6

63

40-49

153

21

174

50-59

33

4

37

60-69

15

14

29

70-79

18

0

18

80 e +

6

1

7

306

51

357

ATENDIMENTO PRESENCIAL
ASSUNTO
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
16- Acompanhamento Escolar
26- Elaboração de Declarações e Cartas
34- Articulação com Entidades Parceiras
1- Abono de Família
18- Problemas Habitação
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
34- Articulação com Entidades Parceiras
1- Abono de Família
16- Acompanhamento Escolar
19- Necessiade de bens essenciais
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
33- Contactos Telefonicos
7- RSI
17- Acompanhamento situação saúde
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
7- RSI
12- Centro de Dia/Internamento Lar
22- Apoio Alimentar (BA)
26- Elaboração de Declarações e Cartas
16- Acompanhamento Escolar
22- Apoio Alimentar (BA)
10- Outros Complementos
25- Leitura e Interpretação de Documentos

#vez(es)
1
1
1
1
1
7
8
21
3
6
15
1
12
38
5
1
1
1
3
2
1
12
1
1
12
1
4
161

ASSUNTO
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
19- Necessiade de bens essenciais
26- Elaboração de Declarações e Cartas
29- Operações Portal das Finanças
6- Outros Subsidios
17- Acompanhamento situação saúde
22- Apoio Alimentar (BA)
26- Elaboração de Declarações e Cartas
29- Operações Portal das Finanças
34- Articulação com Entidades Parceiras
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
18- Problemas Habitação
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
8- Pensões
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
17- Acompanhamento situação saúde
25- Leitura e Interpretação de Documentos
17- Acompanhamento situação saúde
-

#vez(es)

2
9
1
1
1
3
1
1
49
6
3
1
2
1
5
4
1
1
2
2
1
2
1
100

ASSUNTO
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
16- Acompanhamento Escolar
22- Apoio Alimentar (BA)
27- Emprego/Formação
33- Contactos Telefonicos
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
18- Problemas Habitação
24- Preenchimento de Documentos
27- Emprego/Formação
30- Acompanhamento Judicial
16- Acompanhamento Escolar
22- Apoio Alimentar (BA)
26- Elaboração de Declarações e Cartas
33- Contactos Telefonicos
10- Outros Complementos
18- Problemas Habitação
25- Leitura e Interpretação de Documentos
28- Pesquisa/Op. Seg Social Directa
18- Problemas Habitação
33- Contactos Telefonicos
24- Preenchimento de Documentos
-

#vez(es)

6
8
2
3
7
5
1
2
10
22
1
3
10
5
1
1
1
3
2
1
1
1
96
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SDL - BAIRRO DO ZAMBUJAL - VISITAS DOMICILIÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
ASSUNTO DA VISITA
1- Abono de Família
2- Outras Prestações Familiares
3- Sub. Desemprego
4- Sub. Doença
5- Sub. Parental
6- Outros Subsidios
7- RSI
8- Pensões
9- Complemento Solidário Idosos
10- Outros Complementos
11- Apoio Domiciliário
12- Centro de Dia/Internamento Lar
13- Centro de Cuidados Continuados
14- Centro de Recuperação
15- Marcação Consultas/Exames Médicos
16- Acompanhamento Escolar
17- Acompanhamento situação saúde
18- Problemas Habitação
19- Necessiade de bens essenciais

2021222324252627-

2829303132333435-

Violência Doméstica
Crianças e jovens em risco
Apoio Alimentar (BA)
Fornecimento refeições confeccionadas
Preenchimento de Documentos
Leitura e Interpretação de Documentos
Elaboração de Declarações e Cartas
Emprego/Formação

Pesquisa/Op. Seg Social Directa
Operações Portal das Finanças
Acompanhamento Judicial
SEF/Legalização
Apoio Financeiro Extraordinário
Contactos Telefonicos
Articulação com Entidades Parceiras
Outro

# VISITAS

MOTIVO DA VISITA

# vez(es)

MOTIVO DA VISITA

# vez(es)

DUR.
DUR. MÉDIA
VISITAS POR VISITA
(min.)
(min.)

1

Fa l ar com utente e fa mi l i a

1

50

50,0

1

Trans mi ti r i nformação

1

30

30,0

1

Trans mi ti r i nformação

1

15

15,0

1

Fa l ar com utente e fa mi l i a

1

15

15,0

2

Di fi cul dade de contacto

1

Trans mi ti r i nformação

1

50

25,0

17

Di fi cul dade de contacto

6

Fa l ar com utente e fa mi l i a

5

515

30,3

Trans mi ti r i nformação

6

Di fi cul dades na mobi l i dade do utente

1

Di fi cul dade de contacto

1

65

21,7

Oferta de ves tuári o e/ou cal çado

1

Di fi cul dades na mobi l i dade do utente

1

30

30,0

Oferta de ves tuári o e/ou cal çado

1

Di fi cul dade de contacto

1

270

27,0

Di fi cul dades na mobi l i dade do utente

1

Oferta de materi al es col ar

1

Oferta de ves tuári o e/ou cal çado

5

Trans mi ti r i nformação

1

1

Di fi cul dade de contacto

1

30

30,0

1

Fa l ar com utente e fa mi l i a

1

30

30,0

1

Di fi cul dades na mobi l i dade do utente

1

20

20,0

Trans mi ti r i nformação

1

Di fi cul dade de contacto

770

24,8

Fa l ar com utente e fa mi l i a

7

Trans mi ti r i nformação

Fa l ar com utente e fa mi l i a

1

1

Fa l ar com utente e fa mi l i a

1

20

20,0

1

Trans mi ti r i nformação

1

15

15,0

1
42

15
1 940

15,0

3
1
10

31

1
74

Di fi cul dade de contacto

7
15

32
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4 - Acções de Formação
Durante o presente ano decorreu no Centro Siruga, no Bairro do Zambujal, um
Programa de Formação Modular - Vida activa - ECA, para 22 formandos adultos, em
parceria com o Centro de Emprego e Formação Profissional de Lisboa - Instituto do
Emprego e Formação Profissional.
A formação decorreu entre 10 de Abril e 11 de Julho.
Fizemos a divulgação, procedemos às inscrições das pessoas para a formação e
estabelecemos toda a articulação com os técnicos do Centro de Emprego no sentido
da constituição da turma definitiva.
Antes do início da formação, as técnicas do Centro de Emprego de Lisboa deslocaramse ao nosso Centro para reunirem com as pessoas seleccionadas para a formação. A
reunião teve lugar a 7 de Março.

5 - Entidades Parceiras























Agência Portuguesa do Ambiente
Câmara Municipal da Amadora
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 FEH Espaços Horus
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
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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
Cooperativa - 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

6 - Previsão de Actividades para 2020
Para o ano de 2020, propomo-nos continuar a desenvolver as nossas actividades no
CATL Siruga decorrentes de uma programação cuidada, incluindo algumas actividades
especiais: passeios e visitas de estudo, aulas de percussão, capoeira, inglês,
informática, música, dança e jardinagem.
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:
 A Festa de Carnaval
 A Páscoa
 O Dia da Criança
 Os Jogos Desportivos
 A Festa Comunitária no Centro
 Colónia de Férias
 A Festa de S. Martinho
 A Festa de Natal do SDL
 Passeios e Visitas de Estudo
 Acções de sensibilização para crianças e jovens, em parceria com a PSP de
Alfragide.
 Ateliers com mulheres adultas: Trabalhos Manuais, Pastelaria/Culinária ou
Informática.
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Para além das actividades programadas, vamos continuar a fazer o acompanhamento
escolar das crianças e jovens e a relacionarmo-nos com a técnica de serviço social do
Agrupamento Vertical Almeida Garret, com os professores e os directores de turma.
Propomo-nos ainda continuar com os atendimentos sociais, com as visitas
domiciliárias e com as diligências necessárias no sentido da resolução dos problemas
que nos forem apresentados.
À semelhança dos anos anteriores pretendemos continuar com o Apoio Alimentar, em
articulação com o Banco Alimentar Contra a Fome, fazendo-se uma reavaliação de
cada núcleo familiar, considerando para tal a composição do agregado familiar,
respectivos rendimentos e despesas dos agregados.
No âmbito da Rede Social da Amadora – Comissão Social de Freguesia de Alfragide,
propomo-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 as Equipas e a
receber pessoas que têm que fazer trabalho a favor da comunidade.
Vamos continuar a nossa parceria no consórcio do Projecto “#Percursos
Acompanhados – E7G ”, no âmbito de candidatura à 7ª Geração do Programa
Escolhas, cuja entidade promotora e gestora é o CESIS - Centro de Estudos para a
Intervenção Social.
O projecto continua a desenvolver a sua acção no Bairro do Zambujal e propõe-se
promover a inclusão e coesão social da população do bairro, especificamente de
crianças e jovens ciganos/as e descendentes de migrantes, através da promoção
escolar e do desenvolvimento do sentido de pertença comunitária. Nós vamos
continuar a participar nas Reuniões de Consórcio para análise e aprovação dos Planos
de Actividades, nas reuniões de Avaliação e Acompanhamento do Projecto e nas
actividades conjuntas. Este projecto irá decorrer até final de 2020.
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Festa de Carnaval CATL
Siruga
1 deMarço de 2019 (a partir das 16H)
PINTURAS FACIAIS

Desfile e
concurso de máscaras
Música/DANÇA

Lanche surpresa
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FICHA TÉCNICA
Introdução e coordenação: Manuela Mendonça
CENTROS
Coordenação: Fernanda Reis
Chaborrilho, Mestipen e Siruga: Joaquina Rosa Correia
Olipandó, Panioli e Verdine: Maria Aida Marrana
Majari – ATL e Pré-Escolar: Sandra Bento
Recursos informáticos: José Manuel de Matos Fernandes

Lisboa, 2020. Abril. 30
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