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O Plano de Ação da
Cáritas Diocesana de

Coimbra para o triénio
2013-15 destaca cinco

áreas prioritárias de
atenção:

* Apoio social
* crianças e jovens

em risco
* violência no

feminino
* toxicodependência

* VIH/Sida.

Já em execução desde
janeiro, o Plano foi

alvo de uma primeira
avaliação no dia 11 de

outubro pela equipa
dos diretores técnicos

da Cáritas.
Nesta reunião,
enquadrada na

abertura oficial do
novo ano pastoral,

foram também já
perspetivadas

algumas atividades
para o ano de 2014.
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No dia 11 de outubro cele-
bramos a abertura oficial do novo
ano pastoral, com uma reunião de
trabalho da Direção e Conselho
de Administração com os Dire-
tores Técnicos (D.T.) dos
diferentes Equipamentos da
Cáritas e responsáveis pelos
serviços, seguida da celebração
da Eucaristia e de um lanche,
para os quais foram convidados
todos os colaboradores.

O motivo central da reunião
de trabalho foi a apresentação

OE 1 – Otimizar a qualidade dos serviços prestados à(s)
comunidade(s), privilegiando as áreas de intervenção mais
relevantes no contexto social atual.

✶ Objetivo orientado para melhorar a missão e a ação
Cáritas, tendo como referenciais garantir os serviços que
a Instituição vem prestando há décadas e reagir às
dificuldades e desafios emergentes do enquadramento
socioeconómico atual.

OE 2 – Reforçar a aproximação com a sociedade, no sentido de
convocar os diversos atores para uma maior participação e
cooperação na resposta aos problemas sociais.

✶ Objetivo orientado para o alargamento de parcerias e
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para o envolvimento das comunidades, assumindo a procura
de soluções para os problemas e a ajuda aos mais
desfavorecidos como uma responsabilidade efetiva de todos.

OE 3 - Garantir a sustentabilidade da Instituição, adequando
os recursos às ações prioritárias e essenciais, tendo por
referência a missão Cáritas.

✶ Objetivo orientado para a melhoria da eficiência e da
eficácia, respeitando e redistribuindo adequadamente os
apoios e outros bens que são confiados à Instituição, mas
também para a melhoria dos processos de trabalho, a
valorização e a responsabilização dos profissionais afetos
à Instituição.

pela Direção de uma síntese das
notas avaliativas do ano de 2013,
até ao momento, a partir de um
inquérito feito junto de cada D.T.;
seguiu-se depois a apresentação
e breve comentário de uma grande
diversidade de propostas de
atividades a implementar em 2014,
em ordem a concretizar ainda
mais o Plano de Ação 2013-15,
tendo sido estas atividades
também sugeridas pelos D.T. em
levantamento anterior.

O Pe Luís Costa, Presidente
da Direção, apresentou as
seguintes sete ideias transversais
a essas propostas apresentadas
pelos Diretores Técnicos:

1. "Abertura de portas",
valorizando os contatos pessoais
e as parcerias com outras
organizações e instituições.

2. Apostar ainda mais
intensamente na "cultura de
participação", envolvendo todos:
colaboradores, utentes, famílias,
voluntários, comunidades...

3. Formação contínua e
partilha de conhecimentos.

4. Comunicação, interna e
externa, valorando internamente
o  feedback transversal aos diver-
sos serviços e, externamente, a
divulgação dos serviços prestados.

5.  Atitude profética de
"leitura dos sinais dos tempos",
com várias exigências: conhecer
o terreno, proximidade, adequar
as respostas às novas neces-
sidades, diversificar os serviços,
promover a máxima satisfação
dos destinatários...

6. Avaliação contínua e
melhoria dos processos de gestão
de qualidade, com a correspon-
dente qualificação de equipa-
mentos e meios, otimização de
recursos e uso das novas tecno-
logias.

7. Valorização do "capital"
humano, pela formação e
também no mútuo reforço positivo
e valorização do trabalho desen-
volvido.

Tudo em favor da pessoa
humana, pessoal e socialmente
mais fragilizada, na vivência
permanente da caridade.
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No dia 16 de outubro
celebramos o Dia Mundial da
Alimentação, este ano sob o tema
“Sistemas alimentares susten-
táveis para a segurança ali-
mentar e nutricional”, conforme
proposta da Organização das
Nações Unidas para a Alimen-
tação e Agricultura (FAO).

Segundo este organismo,
atualmente há cerca de 870
milhões de pessoas que padecem
de subnutrição crónica, e a
situação pode agravar-se porque
“os modelos insustentáveis de
desenvolvimento estão a degradar
o ambiente, ameaçando os
ecossistemas e a biodiversidade,
ambos necessários à produção
alimentar no futuro”.

O tema reforça, por isso, a
importância dos “sistemas
alimentares”, considerando que
“um sistema de alimentação é
constituído pelo conjunto do
ambiente, pessoas, instituições e
processos pelos quais os produtos
agrícolas são produzidos, proces-
sados e levados até aos consumi-
dores. Cada um destes elementos
do sistema alimentar tem um
impacto direto sobre a disponi-
bilidade final dos diferentes pro-
dutos nutricionais, sobre o acesso
aos mesmos, e, consequente-
mente, sobre a possibilidade dos
consumidores escolherem dietas
saudáveis”. Além disso, denuncia
a FAO, “as políticas e inter-
venções sobre os sistemas alimen-
tares raramente são concebidas
tendo a nutrição como o seu
principal objetivo”.

Um aspeto interessante do
Dia Mundial da Alimentação de
2013 é que a FAO fez o seu
lançamento em termos de per-
guntas para a reflexão coletiva:
“Como seria um sistema ali-
mentar sustentável?; É possível
chegarmos lá?; O que é preciso
mudar para nos movermos nessa
direção?”. Independentemente
das respostas, que todos somos
desafiados a dar, a Organização
deixa claro que “a desnutrição
requer uma ação integrada e
intervenções complementares
nos domínios da agricultura e do
sistema alimentar, na gestão dos
recursos naturais, na saúde
pública e na educação, e em
domínios políticos mais amplos”.

A saúdeA saúdeA saúdeA saúdeA saúde
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Partindo da constatação de que mais de um bilião de pessoas

não tem acesso a alimentação adequada, a Caritas Internationalis vai

lançar, a nível mundial, a partir de dezembro deste ano, uma

campanha que visa reduzir o número de pessoas com fome ou mal

nutridas em todo o mundo, sob o lema: "Uma família humana - fome

de justiça".

Os promotores concretos da campanha são, naturalmente, as

Cáritas nacionais e as Cáritas diocesanas, que procurarão incluir nos

seus programas e atividades de 2014 o espírito desta Campanha,

dirigindo o seu esforço em três sentidos:

- Mobilização - aumentar a consciência pública sobre o direito

à alimentação;

- Mudança  - reduzir o número de pessoas sem acesso a

alimentação;

- Participação -os pobres tomarem decisões informadas.

CARITAS INTERNATIONALIS LANÇA A CAMPANHA:CARITAS INTERNATIONALIS LANÇA A CAMPANHA:CARITAS INTERNATIONALIS LANÇA A CAMPANHA:CARITAS INTERNATIONALIS LANÇA A CAMPANHA:CARITAS INTERNATIONALIS LANÇA A CAMPANHA:

A Cáritas Diocesana de Coimbra assinalou o Dia Mundial
contra a Pobreza e Exclusão Social (17 de outubro) com uma
Exposição Fotográfica  - "Pare, Olhe e Não Fique Indiferente" -
no Instituto Português do Desporto e da Juventude, de Coimbra,
com trabalhos realizados pelos utentes dos seus equipamentos de
Inclusão Social: o Apartamento de Reinserção S. Miguel, o Centro
de Alojamento Temporário Farol, o Centro Comunitário de S. José,
a Comunidade de Inserção Renascer, a Equipa de Intervenção
Direta, o Centro Sol Nascente e ViHda+, a Equipa de Rua Reduz
e o Centro Comunitário de Inserção, que liderou a iniciativa.

A Exposição, que decorre de 14 a 25 de outubro, pretende
sensibilizar e envolver a população para as questões da pobreza e
da exclusão social, envolvendo os utentes na participação cívica,
por forma a dar-lhes voz nos problemas que os atingem e assim
minimizar os estereótipos e a estigmatização associadas a esta
problemática.

Dar de comer aos famintos é um

imperativo ético para toda a Igreja,

que é resposta aos ensinamentos de

solidariedade e partilha do seu

Fundador, o Senhor Jesus. Além disso,

eliminar a fome no mundo tornou-se,

na era da globalização, também um

objetivo a alcançar para preservar a

paz e a subsistência da terra.

(Bento XVI)

A Cáritas Diocesana de Coimbra participou na 4.ª edição
da Feira Solidária, que teve lugar no Centro Comercial Dolce Vita,
de 17 a 19 de outubro de 2013.

A feira teve como principal objetivo divulgar o trabalho das
diferentes instituições sem fins lucrativos de Coimbra. A Cáritas
esteve representada por cinco equipamentos sociais (Centro
Comunitário de Inserção, Centro Comunitário S. José, Centro de
Alojamento Temporário Farol, Comunidade de Inserção Renascer
e Centro de Atividades Tempos Livres da Pampilhosa da Serra) e
divulgou vários dos seus produtos e ações, com particular ênfase
para os projetos Coimbra dá Sabor/Cor à Tradição.

A Feira Solidária é uma iniciativa da Plataforma ODM na
Cidade, que tem como principal finalidade divulgar, junto da
população de Coimbra, os oito Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio: Erradicar a pobreza extrema e a fome; Alcançar a educação
primária universal; Promover a igualdade do género e capacitar as
mulheres; Reduzir a mortalidade infantil; Melhorar a saúde materna;
Combater o HIV/SIDA, a malária e outras doenças;  Assegurar a
sustentabilidade ambiental; Desenvolver uma parceria global para
o Desenvolvimento.
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SOZINHO EM CASA...

Foto exposta pelo equipamento social Equipa de Rua Reduz,
com o comentário do autor: "uma das muitas ruas por onde

vivo..."
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entregou alimentos à Cáritas Diocesanaentregou alimentos à Cáritas Diocesanaentregou alimentos à Cáritas Diocesanaentregou alimentos à Cáritas Diocesanaentregou alimentos à Cáritas DiocesanaA formação dos colabo-
radores, em ordem à excelência
na prestação de serviços, continua
a ser uma aposta muito forte da
Cáritas Diocesana de Coimbra,
que está a desenvolver um plano
de formação orientado para cinco
vetores: liderança, saúde, alimen-
tação, educação, animação.

Aos profissionais das áreas
da saúde, no período 2012-2014,
estão abertas 10 diferentes ações,
num total de 400 horas de for-
mação; na área dos profissionais
de cozinha,  5 ações de formação,
que totalizam 200 horas; para os
profissionais nas áreas da infância
e juventude estão a ser promovidas
6 ações que totalizam 225 horas;
para os profissionais das áreas
dos idosos, crianças e jovens
(animação), 4 ações de formação,
num total de 100 horas. Estas
ações têm o apoio do POPH,
através do Eixo 2 | adaptabilidade
ao Longo da vida - 2.3. Formações
Modulares certificadas.

A formação dos diretores

técnicos e outros responsáveis de
serviços, que tende a ser perma-
nente e especializada, teve
também este ano 107 horas de
formação comum e sistemática
no Curso de Líderes Sociais.

A este plano de formação,
acrescem ainda diversos wok-
shops específicos, promovidos
pela Equipa de Formação ou pelos
diferentes equipamentos. Assim,
por exemplo, está presentemente
a decorrer (19 de outubro a 16 de
novembro) o wokshop  Cons-
trução e Avaliação do Plano
Individual de Intervenção em
Adultos e População Sénior,
com uma carga horária de 30
horas, que visa promover compe-
tências que permitam aos forman-
dos integrar conceitos no âmbito
da gestão da qualidade, da cons-
trução e monitorização dos planos
individuais de intervenção, com
vista à conceção de modelos de
registo adequados à sua realidade
institucional e a uma medição de
resultados eficaz e consequente.

Os alunos e alunas do Colégio
Rainha Santa Isabel, de Coimbra,
promoveram, logo no início deste
seu novo ano escolar, uma
campanha de solidariedade para
angariação de produtos alimen-
tares destinados às pessoas
atendidas pelo Centro de Apoio
Social (CAS) da Cáritas Dio-
cesana de Coimbra. O resultado
foi a recolha de 1294 unidades de
diferentes produtos (na foto), que
foram entregues à Cáritas
Diocesana no dia  8 de outubro e
estão já a ser distribuídas pelo
CAS.

Centro Rainha Santa Isabel recolhe alimentosCentro Rainha Santa Isabel recolhe alimentosCentro Rainha Santa Isabel recolhe alimentosCentro Rainha Santa Isabel recolhe alimentosCentro Rainha Santa Isabel recolhe alimentos
Também o Centro Rainha

Santa Isabel, um equipamento da
Cáritas Diocesana, realizou uma
recolha de bens, a favor do CAS,
na semana de 30 de setembro a
4 outubro.

Com a participação de cola-

boradores, utentes e seus fami-
liares, foram angariados 144 bens
e cerca de 200 euros, que irão
ser utilizados para ajudar a
colmatar as muitas necessidades
dos utentes do Centro de Apoio
Social da Cáritas.

Sublinhe-se que estas duas
campanhas foram da iniciativa
dos respetivos promotores, reve-
lando uma sensibilidade crescente
pelo problema da pobreza aguda
e a confiança depositada no
atendimento da Cáritas .

INICIATIVAS SOLIDÁRIASINICIATIVAS SOLIDÁRIASINICIATIVAS SOLIDÁRIASINICIATIVAS SOLIDÁRIASINICIATIVAS SOLIDÁRIAS

A Cáritas de Coimbra tem vindo
a participar na Campanha Papel por
Alimentos, organizada pelo Banco
Alimentar Contra a Fome, no âmbito
da qual o papel angariado (jornais,
revistas, folhetos, etc.) é convertido
em produtos alimentares, distri-
buídos posteriormente a pessoas
carenciadas.

A Cáritas de Coimbra, no 1º
trimestre de 2013, angariou e
entregou, através do seu consumo
interno e colaboradores, perto de 1,5

toneladas de papel.
A estes quilos de papel corres-

ponderam 114 caixas de atum, 127
litros de leite e 113 litros de óleo, que
a Cáritas irá distribuir às pessoas por
si atendidas.

Esta campanha tem permitido
assim, não só sensibilizar para a
importância do papel de cada um de
nós na sociedade, como para a
possibilidade de recuperar e
reutilizar coisas que parecem não ter
valor.

Campanha Campanha Campanha Campanha Campanha Papel por AlimentosPapel por AlimentosPapel por AlimentosPapel por AlimentosPapel por Alimentos
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Seis valências da Cáritas de
Coimbra participaram na Mostra
de Espantalhos, na Praça do
Comérico, Coimbra, no dia 12 de
outubro. A iniciativa, promovida
pela autarquia de há 10 anos para
cá, pretende congregar naquele
espaço as diversas instituições e
associações do concelho numa
manifestação plural de folclore e
etografia, contando com múltiplas
atividades de animação musical,

dança e jogos tradicionais.
As valências da Cáritas

presentes foram: Creche e Jardim
de Infância N.ª Sr.ª de Fátima
(Pedrulha), Centro Comunitário
de Inserção (Baixa), Centro N.ª
Sr.ª dos Milagres (Cernache),
Centro Comunitário S. José /
Equipa de Intervenção Direta
(Bairro da Rosa), Centro Sol
Nascente (Celas) e Centro de
Alojamento Temporário Farol

(Tovim). Os seus espantalhos
tiveram três caraterísticas em
comum: a criatividade, o (re)apro-
veitamento de materiais e uma
mensagem associada de justiça
e igualdade social. O evento
serviu ainda para dar a conhecer
aos visitantes (muitos, crianças)
alguns dos trabalhos feitos nestes
equipamentos, com bancas de
exposição e venda de produtos
produzidos pelos mesmos.

Seis valências da CáritasSeis valências da CáritasSeis valências da CáritasSeis valências da CáritasSeis valências da Cáritas
na na na na na Mostra de EspantalhosMostra de EspantalhosMostra de EspantalhosMostra de EspantalhosMostra de Espantalhos de Coimbra de Coimbra de Coimbra de Coimbra de Coimbra

Espantalhos, bancas e colaboradores/voluntários da Cáritas
na Mostra de Espantalhos de 2013

A Cáritas Diocesana de
Coimbra está a realizar o II Ciclo
de debates VISÕES sobre Saúde
Mental e Dependências, com duas
sessões em outubro: a primeira,
sobre a esquizofrenia: gestão
dos delírios (no dia 23) e a
segunda, sobre o alcoolismo:
problemas associados (no dia
30).

Inserida no projeto "Visões
sobre…", realizado em parceria
com a Divisão de Juventude da
Câmara Municipal de Coimbra e
diversas entidades de Coimbra,
no âmbito da Rede Coimbra
Ger(A)ções, este ciclo de debates
é dedicado a várias áreas do
social, como as dependências, o
VIH/sida, a violência, a saúde
mental, a parentalidade, entre
outras.

Este 2º ciclo, dedicado à saúde
mental e dependências, é orga-

nizado pelo Centro de Alojamento
Temporário Farol e pretende-se
que, à semelhança das ações
realizadas em 2012, continue a
congregar visões de especialistas,
de técnicos diferenciados e de
todas as pessoas que se interessam
por temas transversais da socie-
dade.

Com a convicção de que o
conhecimento pode favorecer
melhor prática, estamos em crer
que o debate sobre estes temas
potenciará a renovação paradi-
gmática em prol desta questão,
tão complexa quanto desafiante,
com que os técnicos diariamente
se confrontam. Pretende-se, em
síntese, contribuir para o reforço
dos padrões de vida saudável dos
doentes, melhorar a capacidade
de socialização, diminuir o esti-
gma e favorecer a emancipação
da pessoa com doença mental.

Cáritas promove o debate sobreCáritas promove o debate sobreCáritas promove o debate sobreCáritas promove o debate sobreCáritas promove o debate sobre
saúde mental e dependênciassaúde mental e dependênciassaúde mental e dependênciassaúde mental e dependênciassaúde mental e dependências
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Cáritas de CoimbraCáritas de CoimbraCáritas de CoimbraCáritas de CoimbraCáritas de Coimbra
Suplemento Movimento - nº 396

Suplemento do Correio de Coimbra, com a colaboração da Cáritas
Diocesana, de informação, formação, estudo da caridade, denúncia

Cáritas 2013
Fé comprometida.
Cidadania ativa.

Cáritas PortuguesaCáritas PortuguesaCáritas PortuguesaCáritas PortuguesaCáritas PortuguesaCáritas Portuguesa
relançou relançou relançou relançou relançou Revista CáritasRevista CáritasRevista CáritasRevista CáritasRevista Cáritas

A ação social da Igreja em
Portugal é uma realidade muito
intensa e multifacetada, ex-
pressão de um dinamismo vivo da
profunda fé do nosso povo, porém
nem sempre conhecida e reco-
nhecida. A Cáritas tem mantido
aberta a discussão sobre como
levar ao conhecimento público, e
sobretudo dos cristãos, esta ação,
dado que este será um conhe-
cimento que se torna ele próprio
pre-catequisador e mobilizador de
muitas outras pessoas e comuni-
dades. Dos diferentes materiais,
sonhados ou testados, ganhou um
bom relevo a Revista Cáritas,
publicada durante alguns anos há
duas décadas atrás, mas que
acabou por sucumbir por razões
várias, nomeadamente finan-
ceiras.

Consciente, todavia, do valor
que esta publicação teve e do seu
potencial pastoral no tempo
presente, e munida já da experi-
ência da sua publicação anterior,
a Cáritas Portuguesa resolveu
retomar a publicação da Revista
Cáritas, naturalmente em mol-
des novos, procurando ultrapassar
as dificuldades que levaram à
interrupção da sua publicação. De
entre essas inovações, o destaque
vai para a periodicidade, que é
quadrimestral (3 números
ano). Neste momento já sairam
dois números (maio e setembro)
e o terceiro sairá em dezembro.

Apesar dos números já saídos
terem tido bom acolhimento (a
revista de maio esgotou e a de
setembro já está perto disso),
estamos todos perfeitamente

conscientes de que sem um corpo
alargado e continuado de assi-
nantes por todo o país será muito
difícil ou impossível manter a
publicação. Por isso, a Cáritas
Diocesana de Coimbra reforça o
convite à assinatura da Revista
Cáritas, certa de que os primeiros
frutos da sua leitura serão na
própria pastoral social das nossas
comunidades paroquiais.

A Revista Cáritas tem um
preço de capa de 2€ (comprada
por venda em banca); a assina-
tura anual normal é de 5€ (3
números, janeiro a dezembro); a
assinatura anual solidária é de
15€. As assinaturas deverão ser
feitas através do site da Cáritas
Portuguesa www.caritas.pt, onde
também se encontram mais
detalhes.

Capa da Revista Cáritas (nº 2)

“A caridade desempenha um papel importante no apoio
aos valores e na progressão do trabalho das Nações Unidas.
Doações de tempo ou de dinheiro; envolvimento voluntário
numa das suas próprias comunidades ou no outro lado do
mundo; atos de caridade e bondade sem esperar uma
recompensa; estas e outras expressões de solidariedade global
ajudam-nos na nossa procura partilhada de viver em harmonia
e de construir um futuro pacífico para todos.

Saúdo esta primeira celebração do Dia Internacional da
Caridade, que foi proclamada pela Assembleia-Geral das
Nações Unidas no ano passado e que coincide com o aniversário
da morte da Madre Teresa, cuja vida e boas obras, por alguns
dos mais pobres e dos vulneráveis da família humana,
impulsionaram a emulação no mundo inteiro.

Estranhamente, a caridade é, por vezes, dispensada, como
se fosse ineficiente, inapropriada ou mesmo humilhante para o
beneficiário. “Isto não é caridade, isto é um investimento”,
empenham-se alguns doadores em afirmar. Vamos reconhecer
a caridade por aquilo que é no essencial: uma nobre empresa
que visa melhorar a condição humana. Numa altura em que
pretendemos acelerar os nossos esforços para alcançar os
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e definir uma agenda
audaz para o período pós-2015, o papel da caridade pode e
deve crescer. Organismos das Nações Unidas, como o Programa
de Voluntários e a UNICEF, proporcionam lugares para que
pessoas em todo o mundo se possam envolver.

Ao estabelecer o Dia, a Assembleia-Geral solicitou que a
caridade fosse encorajada através da educação e de atividades
de promoção e sensibilização; iniciativas tais como a promovida
pelo Impacto Académico das Nações Unidas, intitulada
ASPIRE - Ação dos Estudantes para Promover a Inovação e a
Reforma através da Educação - têm encorajado jovens,
mulheres e homens, a assumirem a responsabilidade de garantir
que os seus pares menos afortunados tenham a possibilidade
financeira de frequentar a escola.

As agências humanitárias das Nações Unidas dependem
das doações caridosas do público assim como da generosidade
dos governos em continuar o seu trabalho de salvar vidas na
resposta a desastres naturais, conflitos armados e a outras
emergências. Neste Dia Internacional, exorto as pessoas em
todo o mundo, de todas as idades, para agir com base num
impulso caritativo que reside em todos os seres humanos.”

(Trad. Revista Visão 5.set.2013)

ONU cria Dia InternacionalONU cria Dia InternacionalONU cria Dia InternacionalONU cria Dia InternacionalONU cria Dia Internacional
da Caridade - 5 de setembroda Caridade - 5 de setembroda Caridade - 5 de setembroda Caridade - 5 de setembroda Caridade - 5 de setembro

10 milhões de estrelas 201310 milhões de estrelas 201310 milhões de estrelas 201310 milhões de estrelas 201310 milhões de estrelas 2013
- um gesto pela- um gesto pela- um gesto pela- um gesto pela- um gesto pela
paz (na Síria)paz (na Síria)paz (na Síria)paz (na Síria)paz (na Síria)

Está já em organização a campanha da
Cáritas Portuguesa "10 milhões de estrelas -
um gesto pela paz", este ano tendo em mente
a situação de guerra civil na Síria, e destinando
o dinheiro angariado para a causa internacional
exatamente para as crianças vítimas desta
guerra. Como se sabe, a campanha nasceu em
França e tem asssociada à celebração do Natal
a educação para a Paz e a Partilha monetária
com uma causa internacional.

Como nos anos anteriores, a campanha
consta fundamentalmente da venda pública de
um vela pelo valor de um euro (1 €). Na diocese
de Coimbra tem havido uma grande mobilização
das paróquias e de algumas escolas; a cadeia
Pingo Doce também se têm associado à
campanha, com a venda da vela nos seus
hipermercados.
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