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A rede Cáritas deseja a si e aos seus familiares que a próxima celebração do Natal
vos traga paz e que o novo ano chegue com tudo de bom.
Junto com esta revista, oferecemos-lhe um postal de Natal
como forma de agradecimento por estar ao nosso lado
e ter contribuído com a nossa missão.

Na cena do Natal há o berço
de uma Criança que é um Mistério.
Dele emana um tal encanto de confiança,
de plenitude, de vida que penetra nas
mentes e as faz regozijar-se com fé e alegria.
Aqueles que acreditam nela estão
na trajetória da luz do Natal,
e toda a existência humana adquire
uma maior sensação de certeza
e força capaz de iluinar todos
os caminhos do destino humano.

Celebrar o Natal com plenitude e sentido é partilhar o que somos e o que temos
com os mais frágeis da sociedade, é servir com amor e gratidão.
Natal é encontro e é anúncio que a vida nasce, renasce e renova-se.
Expressamos por isso a nossa gratidão e fazemos votos de um Santo Natal
e um Feliz Ano Novo.
A Rede Cáritas
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EDITORIAL
Estimado/a Leitor,

D

ezembro! Este é o mês do nosso inventário
interior. É aquele mês em que olhamos para trás
para recordar e reviver alguns dos dias vividos.
Estranhamente este ano parece que teve mais dias do
que habitual, cheios de todas as especiarias, sentimentos,
alegrias e dores. Mas, eu gosto da esperança…vejo um
ano forte em gestos de solidariedade, em atitudes de
humanismo, em criatividade e alegria de servir o outro.
Um ano feito mais de olhares do que de toques, mas
sem dúvida, também, um ano de aproximação.

Portugal”, criado especificamente para responder a
situações provocadas pela Pandemia, pudemos apoiar
18 097 pessoas (6 610 famílias das quais 3 042
procuraram a Cáritas pela primeira vez). A nossa missão
é olhar e acolher cada uma destas pessoas com a
individualidade que merecem. Tudo o que fizemos foi
com ajuda de tantos, doadores particulares e empresas,
voluntários e parceiros que confiaram na nossa missão e
nos apoiaram sem reservas. A todos o nosso bem-haja!

Para a rede nacional Cáritas foi um ano muito importante.
Celebrámos 65 anos de uma história de serviço aos mais
vulneráveis e revisitámos os seus principais marcos,
mas esta história podemos celebrá-la também olhando
para o futuro.

Foi também um ano de despedidas e não poderia
deixar de mencionar a partida de um homem que fez
tanto pela caridade e pela solidariedade em Portugal e,
concretamente, pela Cáritas. Dissemos o nosso “até já”
a Acácio Catarino. Um homem bom, um homem amigo.
Ficará para sempre entre nós o seu sorriso, a sua palavra
atenta e, por vezes, crucial.

Queremos manter a proximidade como identidade.
Tivemos de ser capazes de reinventar formas de chegar
àqueles que já contavam com a nossa ajuda e, também,
àqueles que pela primeira vez se encontraram na
necessidade de pedir ajuda.

Neste final de ano desejamos a todos um Santo Natal.
Que seja mais uma oportunidade de celebrar a vida,
de celebrar o Amor e que este continue, sempre, a
transformar-nos!

Para além do apoio que prestamos anualmente a mais
de 100 mil pessoas, de maio de 2020 a outubro de 2021,
através do programa “Inverter a Curva da Pobreza em

Rita Valadas Marques
Presidente da Cáritas Portuguesa

ACÁCIO CATARINO
Estudante assíduo e especialista indiscutível nas áreas
das políticas sociais, foi um homem bom e atento que
deixa um forte contributo para o pensamento social
português, a construção das políticas sociais, e uma
marca na história da Cáritas Portuguesa.
Foi secretário de Estado da População e Emprego,
presidente do IEFP, assessor do presidente Jorge
Sampaio para os assuntos sociais, académico, fundador,
assessor e conselheiro de mais organismos, associações,
direções e pessoas do que consigo aqui referir.
Foi membro da Comissão Nacional Justiça e Paz,
presidente do Conselho Nacional para a Promoção do
Voluntariado e presidente da Cáritas Portuguesa nos
anos de 1982 a 1999.
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RESULTADOS

OS DONATIVOS E A
SUSTENTABILIDADE
DAS ORGANIZAÇÕES
Cada vez mais os doadores procuram conhecer as
causas que estão a apoiar e forma como o seu donativo
contribui para a Missão das organizações que apoiam.
Esta é uma exigência que nos ajuda a manter atentos e a
procurar ser claros em tudo o que fazemos e a produzir
evidências disso mesmo.
Na Cáritas procuramos fazê-lo de duas formas, ou
através da determinação de uma percentagem fixa que
incida sobre os donativos angariados, ou através da
afetação dos gastos ocorridos. Esta última, obriga a um
apurado sistema de controlo de custos implementado,
de modo a conseguir que estes sejam devidamente
identificados e classificados de acordo com o seu
destino.

APOIO APLICADO
maio 2020 – outubro 2021

Na ótica de transparência esta informação é comunicada
enquanto decorre a angariação e, também na prestação
final de contas.
Desta forma a Cáritas procura manter uma boa
comunicação com os doadores, mas, também com os
seus parceiros e outros financiadores.

Pessoas apoiadas

18 097

(6 610 famílias)

3 042

(novas famílias)

APOIO EM VALES
DE BENS ESSENCIAIS

APOIO FINANCEIRO
DE EMERGÊNCIA

Pessoas apoiadas

Luís Fusco
Gestor administrativo e financeiro
da Cáritas Portuguesa

Pessoas apoiadas

14 494

3 603

(5 124 famílias)

(1 486 famílias)

VALOR APLICADO

VALOR APLICADO

230 408€

202 010€

+

ANGARIAÇÃO DE DONATIVOS COVID-19
Abril 2020 - Outubro 2021

10 000€

Doadores Particulares

32%

193 253 €

Empresas: Donativos
e Parcerias

28%

169 306 €

Cáritas Diocesanas +
Instituições religiosas

2%

11 639 €

Cáritas Portuguesa
(Fundo Emerg. Nacionais)

22 %

130 000 €

10 Milhões de Estrelas
Um Gesto Pela Paz 2020

16 %

92 683 €

Total donativos angariados:

596 880 €

442 418€
PRINCIPAIS TIPOS DE APOIO CONCEDIDOS

Renda
(62%)

Saúde
(15%)

Eletricidade
(13%)

Água
e Gás
(7%)

Outros
(3%)

6

PROGRAMAS NACIONAIS

CONSELHO GERAL DA CÁRITAS PORTUGUESA
Nos dias 19 a 21 de novembro realizou-se o Conselho
Geral da Cáritas Portuguesa, em Lisboa com o
acolhimento e organização por parte da Cáritas
Diocesana de Lisboa, contando com representantes
de 15 das 20 Cáritas Diocesanas e, em diferentes
momentos, com uma participação alargada aos
voluntários nas Cáritas Paroquiais, num conjunto global
de mais de 100 participantes.
Estiveram presentes na sessão de abertura, D. José
Traquina, presidente da Comissão Episcopal da Pastoral
Social e Mobilidade Humana, que preside ao Conselho
Geral, D. Américo Aguiar, bispo auxiliar do Patriarcado
de Lisboa, D. Ivo Scapolo, Núncio Apostólico, que
apresentou uma saudação em nome do Papa Francisco;
e, ainda, o Vereador dos Assuntos Sociais da Câmara
Municipal de Cascais, Frederico Pinho de Almeida.

da rede Cáritas. Por sua vez, olhando a “Paróquia como
Igreja de Proximidade” houve lugar à participação
de representantes de diversas Cáritas Paroquiais, do
Patriarcado de Lisboa, tendo sido apresentados alguns
exemplos de boas práticas na relação de proximidade
das comunidades paroquiais.
A nível estatutário foi aprovado o Plano de Atividades e
Orçamento para o ano de 2022 e definido o calendário
das principais ações nacionais.
Encerrou-se com a celebração eucarística, presidida
por D. Américo Aguiar, tendo sido entregue a cada
representante das Cáritas Diocesanas a Luz da Paz,
num gesto simbólico associado à Operação “10 Milhões
de Estrelas – Um Gesto pela Paz”.

Da agenda de trabalhos fizeram parte temas como
a Estratégia de Combate à Pobreza, a ação social da
paróquia e as migrações. A temática das migrações
foi abordada num exercício conjunto para uma leitura
transversal, nacional e local, da realidade e da atuação

III SEMANA DE FORMAÇÃO CÁRITAS
Beja recebeu, no final de setembro, a III Semana de
Formação da Cáritas. Dirigentes, colaboradores e
voluntários, participaram pelo terceiro ano numa ação
conjunta de formação que tem como objetivo reforçar
a ação de proximidade com base na partilha de boas
práticas, mas, também de reforçar os fundamentos da
identidade e missão da Cáritas. Depois de mais de um
ano sem atividade presencial, a este nível, este encontro
foi também uma explusão de alegria e entusiasmo para
a família Cáritas.

Os trabalhos foram em grande parte acompanhados
por D. José Traquina, presidente da Comissão Episcopal
da Pastoral Social e Mobilidade Humana, que desafiou
todos os participantes a empenharem-se no esforço de
corresponder às expectativas e necessidades para que
o trabalho da Cáritas seja feito “com a melhor perfeição
e com a melhor qualidade, apontando para o nível mais
elevado da nossa resposta”.
Esta Semana de Formação Cáritas é parte integrante do
Plano Estratégico da Cáritas Portuguesa e dá resposta
às necessidades que vamos sentido, ao nível do
conhecimento geral sobre a Cáritas, o que somos, qual
a nossa identidade e missão, nacional, mas também
na dimensão europeia e internacional. Ao mesmo
tempo pretende, através dos diferentes workshops/
conferências, proporcionar uma reflexão conjunta,
debate e partilha de boas práticas, a partir de realidades
distintas.
A rede nacional Cáritas depara-se com problemas e
denominadores comuns ao nível das problemáticas
e públicos com que diariamente trabalha. Com esta
formação procurou-se envolver as Cáritas Diocesanas
e a sociedade civil em momentos diferentes e com
interlocutores variados para encontrar em conjunto,
metodologias de trabalho e rentabilização de recursos
em prol de uma economia social e solidária, a “economia
de Francisco”.
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PROGRAMAS NACIONAIS

PRIORIDADE ÀS CRIANÇAS
Criado em 2011 este programa apoia os agregados
familiares que se vejam impossibilitados de assegurar
os cuidados de saúde e/ou as atividades educativas
indispensáveis ao normal desenvolvimento das crianças
ou adolescentes sob sua responsabilidade.
A identificação das situações é feita através do
atendimento social realizado pelas Cáritas Diocesanas,
em articulação com as Cáritas Paroquiais , Grupos de
Ação Social Paroquial, Conferências Vicentinas ou
outras instituições parceiras.
Até ao final do ano de 2020, em 10 anos a Cáritas
providenciou 3.137 apoios a famílias, com um valor
total de 491 920 €.

“

Agradeço todo apoio da parte da Cáritas
tanto a nível financeiro como emocional.
Tenho um grande agradecimento na
ajuda prestada para o tratamento dos
dentes do meu filho, porque eu não tinha
como fazer os tratamentos e ajudou
muito na sua auto-estima e na sua saúde
oral.
A gratidão é muita e espero um dia poder
ajudar de alguma forma!
(Mãe de uma criança de 7 anos apoiada
pela Cáritas Diocesana de Leiria.)

DESTINATÁRIOS

CRITÉRIOS

Crianças até aos 18 anos
(inclusive)

Estar em situação de
carência económica

Pessoas com
necessidades educativas
especiais (+18 anos)

Residente na área de
atuação das Cáritas
Diocesana.

“

Deixo também o meu agradecimento por
toda a ajuda que nos têm dado com o
programa das consultas. Não imaginam
o quanto é importante este apoio para
famílias como a nossa que por vezes
desesperam por não saber como ajudar
os nossos meninos.
(Mãe de uma criança de 3 anos apoiada
pela Cáritas Diocesana de Leiria.)
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REDE CÁRITAS
Cáritas Diocesana de Viseu

Os moradores do Bairro da Tapadinha vão desenvolver
atividades que se interligam:

PROGRAMA BAIRROS SAUDÁVEIS
O Programa Bairros Saudáveis é um instrumento
participativo que promove ações de desenvolvimento
local e de capacitação das comunidades locais, dando
apoio material e institucional à auto-organização
da população e à sua participação na melhoria das
respetivas condições de vida.
A Cáritas Diocesana de Viseu, que intervém há vários
anos no Bairro Social de Paradinha, concorreu a este
programa com um projeto de intervenção comunitário
tendo-lhe sido atribuído um financiamento de 50.000€.
Este projeto tem como objetivo a promoção de redes
comunitárias e de vizinhança no bairro da Tapadinha,
um bairro onde os residente revelam carências sociais
e econômicas.
As atividades a desenvolver visam a educação ambiental
e o desenvolvimento de competências sociais:

Eixo Social:
Criação de redes
solidárias de vizinhança
e organizações de
moradores;
Iniciativas de prevenção
e combate à exclusão
social, isolamento ou
abandono.

Eixo Ambiental:
Intervenções de
qualificação do espaço
público e/ ou comum;

Ateliê de Carpintaria para a construção
de estruturas que permitam a criação
de uma horta;

Falta Icon

Horta e compostagem indoor para cultivo
de produtos hortícolas, ervas aromáticas
e cogumelos para produção e consumo
comunitário ou para venda (em feiras ou
mercados);

Workshops temáticos relacionados
com alimentação saudável;

Melhoria da limpeza
urbana;
Ações de educação
ambiental.

A Cáritas Diocesana de Viseu, enquanto instituição
promotora, convidou entidades parceiras para a
execução deste projeto, nomeadamente, a Câmara
Municipal de Viseu, a Junta de Freguesia de Repeses e
São Salvador, o ACES Dão-Lafões, e o Grupo Informal
de Moradores do Bairro Social de Paradinha, entre
outros parceiros.

Criação de um espaço exterior de
compostagem para utilização dos
moradores do bairro, tratando do seu
lixo doméstico e do lixo comunitário.
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REDE CÁRITAS
Cáritas Diocesana de Lisboa
PROGRAMA LIGAR
Na Encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco propõe que
tenhamos um coração aberto ao mundo, disponível para
acolher, proteger, promover e integrar. O LIGAR surgiu
deste impulso, partilhado pelo Santo Papa e defendido
nos objetivos da Cáritas Diocesana de Lisboa.
Criando uma resposta de apoio às instituições que
contribuem para o acolhimento e integração de pessoas
migrantes, o LIGAR, um Programa participativo que
tem como base o modelo desenvolvido pela Cáritas
Europa, está focado na mobilização de parceiros,
no desenvolvimento e reforço de competências dos
técnicos e voluntários e no trabalho colaborativo.
É importante não esquecer que a pessoa migrante não
tem um perfil único, não é um grupo homogéneo no seu
percurso migratório, no seu estatuto socioeconómico
ou na sua cultura de origem. O que geralmente têm em
comum é a esperança de deixar para trás uma situação
de fragilidade.

Cáritas Diocesana do Porto
PROJETO “MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA”
Apoiar as famílias da Diocese do Porto para cuidarem
dos seus membros mais frágeis, nomeadamente
pessoas com doença crónica ou muito idosas.
A intervenção nasce da necessidade de haver uma
resposta que articule a vertente da saúde com a vertente
social, permitindo uma ação mais personalizada e
integral junto das famílias mais vulneráveis. A sua
operacionalização conta com a parceria da Escola de
Enfermagem da Universidade Católica Portuguesa no
Porto, cabendo a um grupo de estudantes do 4º ano (de
Ensino Clínico 10 – Intervenção na Comunidade), sob
a supervisão da equipa docente, a implementação de
cuidados de enfermagem.
Em 2 meses foram acompanhadas 16 famílias, totalizando
49 visitas domiciliárias e 38 contactos telefónicos.
Todos os estudantes participaram nos 46 diagnóstico
de necessidades efetuados, no planeamento e na
implementação de intervenções de enfermagem, bem
como na avaliação dos resultados.

Mas, muitas das vezes, encontram grandes dificuldades
na regularização da sua situação, residência, emprego,
apoios sociais e serviços de saúde.
Através do LIGAR pretende-se que sejam identificados
obstáculos na área do acolhimento e integração de
migrantes, procurando facilitar possíveis bloqueios e
dar acesso a recursos para a otimização do trabalho
efetuado.
O Programa articula-se através de quatro etapas
(diagnóstico,
cocriação
do
plano
formativo,
implementação do plano, avaliação e partilha do
conhecimento).
Atualmente encontram-se abertas as inscrições para as
organizações de ação social e grupos de voluntários da
área geográfica do Patriarcado de Lisboa.

“

Tem sido uma mais-valia para o desenvolvimento de
competências nos estudantes, consciencializandoos para a importância de implementarem cuidados
na comunidade que sejam continuados, holísticos
e multidisciplinares.
Os estudantes entram na casa e na vida das pessoas
apoiadas pela Cáritas do Porto, conhecendo o
contexto, a família, os problemas de saúde, os
problemas sociais, os cuidadores informais …
através desta relação terapêutica desenvolvem
o saber-saber, o saber-fazer, o saber-estar e
o saber-ser trazendo à tona as competências
comunicacionais e interpessoais tão interligadas à
escuta ativa, à empatia e à compaixão.
Tânia Costa, Mealhada
Assistente Convidada no Instituto de Ciências
da Saúde da Universidade Católica Portuguesa.

Os alunos descrevem que este processo contribuiu para
o desenvolvimento de diversas competências como a
autonomia, a responsabilidade profissional; a prescrição
de cuidados de enfermagem holísticos, personalizados
e criativos; o trabalho em equipa e a iniciação à
investigação científica.
Para a Cáritas esta parceria com a Universidade, permite
alargar a intervenção de proximidade junto de mais
famílias carenciadas do Porto.
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REDE CÁRITAS

Cáritas Diocesana dos Açores
PROJETO “TERRA COM VIDA”
Promovido pela Cáritas Paroquial de São Miguel, o
projeto Terra com Vida é um programa ocupacional no
âmbito da agricultura biológica, em desenvolvimento
desde 2019, após aprovação de financiamento do
Governo Regional dos Açores, através da candidatura à
Direção Regional da Solidariedade Social.

O mesmo visa a ocupação de 15 cidadãos do sexo
masculino em situação de maior vulnerabilidade
social. Sendo os objetivos principais:
Motivar os seus beneficiários;
Promover competências práticas
de horticultura;
Produzir e comercializar produtos
hortícolas para uma economia
autossustentável;
Integrar no mercado de trabalho
beneficiários do projeto.

Todos os objetivos estão inerentes à construção de um
projeto de vida que permita ao público sem abrigo, em
processo de reabilitação, a autonomização pelo trabalho
e dignificação das suas capacidades e competências.

Até ao momento, a produção atinge entre 700 a
900 quilos/anuais, soma das diversas áreas, ou seja,
horticultura, fruticultura e plantas aromáticas. Sendo
que é priorizada a diversidade de produtos, e sempre
que possível com tradição na ilha de São Miguel.
Os produtos são escoados a nível interno, através do
consumo por parte dos utentes acolhidos nas valências
de acolhimento temporário, e a nível externo através
de vendas online, onde o valor das mesmas é revertido
para atribuição de uma bolsa mensal aos beneficiários
do programa ocupacional.

Além de toda a produção obtida com o projeto Terra
com Vida, o mais gratificante são as trajetórias da maior
parte dos ocupados. Sendo que são várias as reflexões,
diárias, por parte dos ocupados, como:

“

É no trabalho na terra que voltei
a encontrar as minhas raízes.
Maior recompensa do nosso trabalho
é conseguirmos acompanhar o
crescimento da nossa própria produção.
A necessidade que já sentia em retomar
hábitos de trabalho.
É com base neste feedback positivo dos nossos
beneficiários que continuamos com alento a trabalhar,
diariamente, para a manutenção e crescimento
do projeto Terra com Vida, visando um maior
reconhecimento da ocupação dos utentes, por exemplo,
da criação de postos de trabalho, tão necessários para a
dignificação da sua vida pessoal e profissional.
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REDE CÁRITAS
Cáritas Paroquial de Asseiceira - Santarém
“UMA BIBLIOTECA CÁRITAS”
Uma Biblioteca Cáritas onde as pessoas se possam
sentir bem, acolhidas e passar algum do seu tempo.
Este é o projeto da Cáritas Paroquial de Asseiceira, na
Diocese de Santarém, que está agora de portas abertas
nas instalações da antiga Escola Primária de Santa Cita.

“

Estamos muito felizes por este projeto
porque ele vem contribuir para o
tipo de resposta que a Cáritas quer
dar à comunidade e que promove o
desenvolvimento da Pessoa em todas as
suas dimensões.

Inaugurada no dia 30 de setembro, com a presença do
Presidente da Junta de Freguesia de Asseiceira e de
D. José Traquina, bispo da Diocese de Santarém, o evento
foi um momento importante de convívio que juntou a
rede local das Cáritas Paroquiais presencialmente, pela
primeira vez, desde o início da pandemia.

A Biblioteca, aberta aos utentes da Cáritas Paroquial,
mas também, a toda a comunidade, terá disponíveis
alguns livros oferecidos e a possibilidade de os utentes,
com o apoio de voluntários, acederem a computadores,
de forma a elaborar o seu Curriculum Vitae e procurar
ofertas de emprego. Está pensado, também, haver
algumas dinâmicas para trabalhar as competências
profissionais.

Cáritas Diocesana do Algarve
CRIAÇÃO DE UMA NOVA CÁRITAS PAROQUIAL
No dia 9 de Setembro nasceu, no Algarve, a Cáritas
Paroquial de Lagoa.
A tomada de posse da respetiva direção teve lugar na
eucaristia, no dia da festa da padroeira da cidade de
Lagoa, e foi conferida pelo cónego Carlos de Aquino,
assistente da Cáritas Diocesana do Algarve, em
representação do bispo do Algarve.
A Cáritas Paroquial de Lagoa assegura agora o trabalho
sóciocaritativo da paróquia, que anteriormente era
garantido pela Conferência da Sociedade de São Vicente
de Paulo de forma de agilizar essa missão. Constituída
pela maioria dos membros da antiga conferência
vicentina, a Cáritas Paroquial apoia presentemente
cerca de 70 famílias por mês, na área das paróquias de
Lagoa e do Parchal e também do vicariato paroquial da
Mexilhoeira da Carregação.
A autarquia contribuiu com 16.500 euros na aquisição
dum veículo e de 12.500 euros para a compra de bens
alimentares e de primeira necessidade para os utentes
da Cáritas Paroquial de Lagoa.

O município apoiou ainda com cedência de instalações
para a formalização da sede, através dum protocolo
estabelecido com a paróquia.
O presidente da Cáritas Diocesana do Algarve, Carlos
Oliveira, explicou que a missão desta nova delegação
paroquial se insere no âmbito da missão daquela
instituição da Igreja Católica, “intensificar a presença
da ação sóciocaritativa da Igreja do Algarve junto das
populações”.
A Cáritas Paroquial de Loulé tendo como responsável
o cónego Carlos de Aquino, referido já como assistente
espiritual da Cáritas Diocesana do Algarve, mas também
pároco em Loulé e Querença.
A Cáritas Diocesana do Algarve conta agora com sete
representações paroquiais no Algarve nas paróquias de
Boliqueime, Cachopo, Lagoa, Matriz de Portimão, Nossa
Senhora do Amparo de Portimão, São Brás de Alportel
e Loulé.
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MOMENTO DE REFLEXÃO

ORAÇÃO PELO SÍNODO

Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo!
Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome!
Só a Vós temos por Guia:
vinde a nós, ficai connosco,
e dignai-vos habitar em nossos corações.
Ensinai-nos o rumo a seguir
e como caminhar juntos até à meta.
Nós somos débeis e pecadores:
não permitais que sejamos causadores da desordem;
que a ignorância não nos desvie do caminho,
nem as simpatias humanas ou o preconceito
nos tornem parciais.
Que sejamos um em Vós, caminhando juntos
para a vida eterna, sem jamais nos afastarmos
da verdade e da justiça.
Nós vo-lo pedimos a Vós,
que agis sempre em toda a parte,
em comunhão com o Pai e o Filho,
pelos séculos dos séculos.
Amen.
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TEMA CENTRAL

6 5 anos de
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Na edição anterior revisitámos 7
decádas de 1950 a 1990:

Segundo
Programa
Mobilizador:
Ajuda
Alimentar

Programa de
Acolhimento
Temporário
de Crianças.

1956

1946
1º MARCO

2º MARCO

3º MARCO

1947
União de
Caridade
Portuguesa
como
Associação.

marcos históricos entre as

Fundação
da Cáritas
Portuguesa
pela Igreja
Católica
em 1956.

4º MARCO

1956
1990

1974
1976
5º MARCO

As transformações
na transição
democrática

Terceiro
Programa
Mobilizador:
Criação de
Postos de
Trabalho

6º MARCO

1976
1980

Nas últimas 3 décadas, entre 1990 a 2020, aconteceram 8
importantes na história recente da Cáritas:

8º

MARCO

1999
2019

1980
1990
7º MARCO

Quarto
Programa
Mobilizador:
Formação

marcos

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA E AJUDA
HUMANITÁRIA INTERNACIONAL
6 ações humanitárias beneficiando 8 países
vítimas de catástrofes naturais ou de conflitos
armados:
1999
Crise humanitária em Timor;
2001 e 2009 Crise alimentar em Angola;
2004
Tsunami no Sudeste Asiático;
(Sri Lanka, Indonésia e India)
2007
Terramoto no Perú;
2010
Terramoto no Haiti;
2019
Ciclones e inundações
em Moçambique.
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9º

MARCO

2000
PROJETOS DE COOPERAÇÃO E
CAPACITAÇÃO COM A LUSOFONIA
Realização do 1º Fórum Cáritas Lusófonas,
em Portugal em 2000.
Até ao ano de 2017 realizaram-se 8 encontros,
nos diferentes países lusófonos.
Projeto de capacitação Cáritas Lusófonas
em Rede em parceria com a Cáritas Angola.

2002

APROXIMAÇÃO À CARITAS
INTERNATIONALIS E CÁRITAS EUROPA

10º

MARCO

Organização da Conferência Regional
da Cáritas Europa, em 2002 em
Portugal.
Carta Pontifícia “Durante a Última
Ceia” em 2004, João Paulo II conferiu
à Caritas Internationalis personalidade
legal pública e canónica.

11º

MARCO

2003
2021

OPERAÇÃO “10 MILHÕES DE ESTRELAS UM GESTO PELA PAZ”
Criação em 2003 de campanha nacional anual,
que na sua 1ª edição ajudou crianças vitímas da
guerra no Uganda.
Apoio anual à ação das 20 Cáritas Diocesanas.
Apoio a 18 Projetos de emergência
(15 internacionais e 3 em Portugal)

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA E AJUDA
HUMANITÁRIA EM PORTUGAL
Mobilização da rede nacional para apoiar as
famílias portuguesas vítimas de catástrofes
naturais:
2003 Incêndios Interior Portugal
2010 Temporal na Madeira
2017 Incêndios Centro de Portugal

2003
2017

12º

MARCO
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PROGRAMAS NACIONAIS
Criação de dois programas nacionais de combate
à pobreza

2009
2010

13º

MARCO

Prioridade às Crianças - Programa de Apoio de
Saúde e Educação para Crianças. Este programa
ainda se mantém ativo em 2021.
Fundo Social Solidário – Programa para
resposta aos mais afetados pelo contexto de
crise social e económica.
Criação de um programa nacional de capacitação
e desenvolvimento organizacional
Programa +Próximo
Reforço da capacitação técnica
e institucional da rede Cáritas.

14º

MARCO

2012
PRÉMIO DOS DIREITOS HUMANOS
Atribuído à Cáritas o Prémio dos Direitos
Humanos pela Comissão de Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades e
Garantias da Assembleia da República.

2020

15º

MARCO

RESPOSTA DE EMERGÊNCIA À PANDEMIA
Apoio à rede nacional Cáritas com distribuição
de equipamentos de proteção individual.
Criação do programa “Vamos Inverter a Curva
da Pobreza” com apoio à rede nacional através
de vales alimentares e pagamento de despesas
pontuais e urgentes.
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OS JOVENS E A CÁRITAS

CÁRITAS NA ESCOLA
Em setembro arrancou a ação “Cáritas na Escola” com
o objectivo de desafiar as crianças e adolescentes a
refletir sobre o que está por detrás do conceito de Paz.
Como a vivemos? Como a alcançamos?

INDICADORES GLOBAIS DA 1.ª EDIÇÃO

Um “projeto piloto”, no âmbito da campanha “10 Milhões
de Estrelas - Um Gesto pela Paz”, em parceria com o
Secretariado Nacional de Educação Cristã mobilizando
as escolas e a rede nacional Cáritas na promoção da
Paz como elemento central para o desenvolvimento
humano.

Escolas

86

Cáritas
Diocesanas
Participantes

Professores

+ 237

19

Alunos
inscritos

+13 500

A iniciativa, destinada à comunidade educativa, abrange
todos os ciclos de ensino e diferentes disciplinas, com
destaque para a Educação Moral e Religiosa Católica e
a Cidadania.
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Dada a grande adesão e interesse manifestado por
todos os envolvidos contamos promover uma 2ª edição
do “Cáritas na Escola” em 2022.

Diocesana de

Pode seguir o projeto no Instagram @caritasnaescola e saber mais no nosso site em www.caritas.pt/caritasnaescola.
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AJUDA INTERNACIONAL

OPERAÇÃO “10 MILHÕES DE ESTRELAS - UM GESTO PELA PAZ”
No ano em que celebramos 65 anos, destacamos a XIX
edição de uma iniciativa nacional que chegou em 2003
em Portugal e que veio para ficar.

Os apoios são muito variados: projectos e intervenções
nas áreas da segurança alimentar e nutrição; no acesso
a água e saneamento; distribuição de produtos de
higiene; acesso a cuidados de saúde e medicamentos;
promoção de rendimentos e melhoria de meios de vida;
apoio em educação e habitação; capacitação e reforço
institucional.

Todos os anos convidamos os portugueses a realizar
um “gesto pela paz” através da compra das velas,
que permitem apoiar em 65% a ação das 20 Cáritas
Diocesanas em Portugal e em 35% projetos de
emergência internacional.

Em 2021 os 35% destinam-se a inverter o impacto
das alterações climáticas nos países de língua oficial
portuguesa apoiando situações em que os efeitos das
mudanças climáticas estão a sentir-se diretamente no
bem-estar e sobrevivência da população, como é o
caso das situações de seca extrema, inundações ou
incêndios florestais.

Relembramos os 15 projetos internacionais beneficiários
da operação “10 Milhões de Estrelas” (com destaque
para os países Lusófonos) e 3 projetos de emergência
em Portugal.

2016

2009
2017
2020

2015

Grécia

Líbano

Portugal

2014

2008

2004
Haiti

2018

República
Centro
Africana

Venezuela

2006
2012
Brasil

Médio
Oriente

2013
Síria

2003

2005
2010

S. Tomé e
Príncipe

2021

Cáritas
Lusófonas

Uganda

2011

Somália

2007

Angola

2019

19 anos a realizar “Gestos pela Paz”

Moçambique

Uganda
Haiti
S. Tomé e
Príncipe
Brasil
Angola
República
Centro
Africana
Portugal
S. Tomé e
Príncipe

Apoio a crianças mutiladas de guerra e sem abrigo.
Apoio a crianças vítimas das cheias no Haiti.
Resposta às necessidades/urgências das crianças
mais desfavorecidas.
Apoio às necessidades/urgências de idosos
carenciados.
Apoio a mulheres em situação de risco.
Apoio à população minoritária nas áreas
da educação e da saúde.
Criação de fundo de apoio a desempregados,
cujas famílias ficaram
sem meios de subsistência.
Combate à pobreza infantil

Somália

Apoio à população vulnerável na Somália.

Brasil

Fomento da agricultura biológica através
da Casa Familiar Rural.

Síria

Apoio às vítimas e refugiados do conflito armado.

Médio
Oriente

Apoio a crianças deslocadas.

Líbano

Reforço dos programas de apoio a refugiados.

Grécia

Apoio a famílias refugiadas integradas em projetos
da Cáritas Grécia.

Portugal

Venezuela

Moçambique
Portugal
Cáritas
Lusófonas

Apoio a famílias vítimas dos incêndios na região
centro.
Apoio ao acesso à saúde e apoio nutricional
a crianças e em situação de gravidez de risco.
Apoio às famílias vítimas das cheias e dos ciclones
Idai e Keneth.
Resposta às vítimas da Pandemia da COVID-19.
Criação de um fundo para o combate dos efeitos
das alterações climáticas nas populações mais
vulneráveis dos países Lusófonos.
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CARITAS INTERNATIONALIS

CAMPANHA GLOBAL 2021-2024 “TOGETHER WE”
A Caritas Internationalis desafia a rede mundial para
mais uma campanha global a decorrer entre 2021 e
2024. “Together We” foi lançada no dia 13 de dezembro,
em Roma e é mais uma oportunidade de envolvimento
para a toda rede Cáritas no mundo.
O Papa Francisco lembra-nos na encíclica Fratelli Tutti

“

Together we
Act today
for a better
tomorrow

Quando falamos em cuidar da casa
comum, que é o planeta, fazemos apelo
àquele mínimo de consciência universal e
de preocupação pelo cuidado mútuo que
ainda possa existir nas pessoas. (FT, 117).
A campanha ”Together We” encoraja à construção de
Comunidades de Cuidado - grupos e redes locais – para
que através da sua ação se encontrem mais e novas
medidas concretas para cuidar da nossa casa comum e
dos mais vulneráveis.

70 ANOS CARITAS INTERNATIONALIS

Passaram-se sete décadas desde que a Assembleia
Constituinte da Confederação se reuniu em Roma de 12
a 14 de dezembro de 1951.
Desde o seu início, a Caritas Internationalis foi incumbida
de promover o desenvolvimento integral das pessoas
e esta preocupação está no centro de todas as suas
atividades.

“

Este ano, queremos comemorar o nosso
aniversário, testemunhando a nossa obra de
caridade e dando voz aos que não têm voz.
https://www.caritas.org/70years/
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70 anos depois...

órios.

A Caritas Internationalis assinalou durante este ano o
seu 70º aniversário.
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SUGESTÃO DE NATAL

A Cáritas Portuguesa assinalou no dia 17 de Outubro o
Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza com a
apresentação pública da obra póstuma “O que fizeste
do teu irmão? – Um olhar de fé sobre a pobreza no
mundo” de Alfredo Bruto da Costa.
Esta é uma obra póstuma que recorda a vida de Alfredo
Bruto da Costa, enquanto entusiasta estudioso e lutador
pelo direito à dignidade humana, e que mantem vivo o
seu pensamento.

“

Penso, todavia, que chamar a atenção dos
estudiosos, dos políticos e do comum dos
cidadãos, sobretudo das gerações mais novas,
para a natureza interdependente daquelas
áreas, valores e problemas humanos e sociais
poderá constituir um contributo para os que se
encontram ou vierem para este campo complexo
e urgente de reflexão e intervenção, mais atual e
necessário nesta segunda década do século XXI
do que quando iniciei a minha vida profissional,
em meados dos anos sessenta do século XX.
Alfredo Bruto da Costa
O que fizeste do teu irmão?

Com prefácios de António Guterres, secretário-geral das
Nações Unidas e do Cardeal José Tolentino de Mendonça,
este livro é um contributo para uma verdadeira leitura
da pobreza e das suas causas e deixa questões que
comprometem individualmente cada cidadão, mas,
também, como coletivo social e político.
Autor: Alfredo Bruto da Costa
Editora: Editorial Cáritas
Publicado em: 2021
Número de páginas: 180
Preço: 15€

A apresentação do livro contou com a presença da
sua família e de vários amigos, entre eles Guilherme de
Oliveira Martins que apresentou a obra e o Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa que destacou a
urgência desta obra e a figura de Alfredo Bruto da Costa
como um “profeta da atualidade”.

Mais informação
em www.caritas.pt
ou no QR Code:
Para adquirir este livro online, faça a sua encomenda
no site da Paulus ou no site da Wook, ou envie-nos um
email para luisacorreia@caritas.pt
Acompanhe nas nossas redes
sociais e participe nas nossas ações

