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RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

MENSAGEM DA
DIREÇÃO
VEM, ESCUTA, DÁ-ME A TUA MÃO E CAMINHA…
A Cáritas Diocesana do Funchal é o serviço da Diocese para a área sócio caritativa, intervindo,
de acordo com as normas da Igreja Católica, tendo como missão a promoção da caridade
cristã. Acolhe de forma solidária os que recorrem aos nossos serviços, respeitando diferenças.
Responde às suas necessidades básicas, criando um ambiente de mútua confiança, agindo
de forma comprometida, com paixão, alegria e criatividade. Apela à generosidade e à partilha.
Este relatório pretende ser a expressão de tudo aquilo que foi possível fazer durante o ano
de 2021, ainda num ambiente de pandemia e de alguma incerteza, tudo em prol do nosso
semelhante: “O importante não é o que se dá, mas sim a forma e o amor com que se dá”
(Madre Teresa de Calcutá).
Saliento a generosidade de imensas Pessoas Públicas e Privadas, Entidades Civis, Militares e
Religiosas e a importante colaboração da Cáritas Portuguesa, pois, só todos juntos conseguimos acreditar e contribuir para uma sociedade mais justa.
Perto de terminar este mandato, iniciado em 27/09/2018, em nome da Direção, agradeço a
TODOS os que tornaram possível a realização das atividades desenvolvidas. Dirijo um obrigado aos Colaboradores e aos Muitos Voluntários que connosco colaboram. Dirijo ainda um
agradecimento de modo especial ao Bispo Emérito do Funchal, D. António Carrilho que procedeu à nomeação desta Direção e ao Sr. Bispo D. Nuno Brás, que nos reconduziu aquando
da sua tomada de posse em 2019.
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Obrigado pela confiança demonstrada.
Duarte de Jesus Pacheco

01
INTRODUÇÃO
“A paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é um bem de toda a humanidade”
Papa Francisco
O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas pela Cáritas Diocesana do Funchal
(CDF), no decorrer do ano de 2021.
Num ano ainda pautado pelas limitações e contingências resultantes da pandemia COVID-19,
a Cáritas Diocesana do Funchal continuou, à semelhança do que já tinha feito no ano anterior,
a desenvolver uma resposta que permitiu fazer face aos desafios já existentes, bem como aos
novos desafios que foram surgindo.
Por seu lado, acompanhando a evolução que a situação pandémica foi apresentando ao
longo do ano, a CDF foi preparando o regresso à “normalidade” pré-pandémica que era expectável para o ano de 2022, considerando, sempre, as novas orientações emanadas pelas
autoridades de saúde e adotando, sistematicamente, formas de intervenção que continham um
sentido de responsabilidade social que lhe carateriza.
Conscientes que a evolução positiva em termos sanitários e de retoma económica não se iriam,
necessariamente, traduzir numa redução brusca e imediata das necessidades socioeconómicas, a CDF procurou, sempre e com afinco, dar resposta a essas necessidades, contando
com as sinergias entre a Direção, o Conselho Fiscal, os colaboradores e os voluntários, bem
como com as mais diversas entidades públicas e privadas existentes na nossa comunidade.
Por fim, deixamos um forte agradecimento a todas as entidades e pessoas que se envolveram
na tão nobre missão que é levar a solidariedade, o conforto, a partilha, a abnegação e a caridade a todas as pessoas que deles precisaram, tendo a esperança num futuro mais promissor
e que permita um mais feliz e justo desenvolvimento das sociedades humanas. A todos os que
connosco estiveram e colaboram, um BEM-HAJA.
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02
IDENTIDADE
2.1 QUEM SOMOS
A Cáritas Diocesana do Funchal é o organismo da Igreja Católica que centraliza a sua atuação
na área social e determina as suas linhas orientadoras segundo a Doutrina Social da Igreja e
o Plano Pastoral Diocesano. É Membro Honorário da Ordem do Mérito e uma das 20 Cáritas
Diocesanas, para além dos inúmeros grupos locais, que constituem a Cáritas Portuguesa, que
por sua vez, é membro da Cáritas Europa e Internationalis.
A Cáritas Diocesana do Funchal, beneficia, nos termos do DL 119/83, do estatuto de Instituição
Particular de Solidariedade Social e é reconhecida como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública.
Esta Instituição desenvolve o seu trabalho na área da ação sócio caritativa, tendo como público
alvo as pessoas/famílias em situação de pobreza, vulnerabilidade e exclusão social, independentemente do seu género, etnia ou religião.
A Cáritas Diocesana do Funchal acredita que este trabalho requer competência profissional,
assim como formação do coração, que é testemunhada através de uma fé expressa pela caridade. Assim, inspirada pelos valores do Evangelho, a Cáritas procura responder a situações de
catástrofes, pobreza, conflitos e promover a integração e o desenvolvimento humano.
No cumprimento da sua missão, a Cáritas Diocesana do Funchal, de forma organizada e
sistematizada, procura congregar e gerir os diferentes contributos entregues, sejam bens ou
serviços, por pessoas anónimas e entidades, para que cheguem aos que mais
precisam,
tentando atenuar a sua situação e dando-lhes a mão numa fase crítica das suas vidas.
A Cáritas não age numa perspetiva assistencialista. A sua ação pauta-se por uma visão de
desenvolvimento integral de cada pessoa, para que possa prosseguir a sua vida o mais
autonomamente possível. Inspirados por esta perspetiva de atuação nasce o seu lema:
Vem, Escuta, Dá-me a Tua Mão e Caminha…
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2.2 MISSÃO
Esta Instituição pretende ser um Instrumento da Igreja que promove e defende a dignidade e a igualdade de
toda a pessoa humana, sem olhar a género, etnia ou religião, abrindo caminho para um desenvolvimento
humano pleno e integral e para a construção de uma sociedade que cada vez mais prima pelo bem-comum
e pelo respeito e fraternidade ao outro.

2.3 VISÃO
A Cáritas Diocesana do Funchal visa ser reconhecida como uma instituição de referência no apoio à promoção e integração comunitária e social do ser humano, especialmente dos mais pobres e marginalizados,
famílias e grupos sociais que devido a situações de doença, velhice, invalidez, morte, calamidade, emergência, instabilidade e/ou insegurança social, económica ou política, ou como consequência de qualquer outra
circunstância, se encontrem num estado de falta ou diminuição de meios de subsistência, de vulnerabilidade
e/ou de exclusão social.
A Cáritas Diocesana do Funchal trabalha diariamente para ser um motor na construção de uma sociedade
cada vez mais solidária, inclusiva, fraterna, participativa, justa, equitativa, livre, feliz, realizada e íntegra.

2.4 VALORES
A Centralidade e Dignidade da Pessoa Humana
A Cáritas crê na dignidade e igualdade intrínsecas a todo o ser humano.
Por isso, lutamos contra a desarmonização ou a exclusão de qualquer grupo vulnerável da família humana.
A Misericórdia
A Cáritas é a ternura de Deus (amor maternal das entranhas), que também alivia a miséria e a dor.
Por isso, todos aqueles que estão comprometidos com o trabalho na Cáritas deverão ser afetuosos e
compassivos.
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Igualdade de Oportunidades
A Cáritas promove a igualdade de oportunidade, de direitos e responsabilidades entre todos sem olhar a
classes, género, religião ou origem.
Por isso, compromete-se em denunciar as situações em que esta igualdade é posta em causa.
A Opção pelos Pobres
A Cáritas luta contra a pobreza que desumaniza e priva as pessoas da sua dignidade.
Por isso, acompanha as pessoas para que possam voltar a descobrir a sua autoestima e dignidade, ajudando-as a assumir a sua corresponsabilidade na construção de um mundo melhor para todos.

O Cuidado da Criação
Para a Cáritas, a Terra e todos os seus recursos foram confiados a toda a humanidade.
Por isso, os membros da Cáritas devem agir e ajudar outros a agir, de forma responsável, no que respeita
ao meio ambiente, de modo que a Terra seja conservada para as gerações futuras.
O Destino Universal dos Bens da Terra
A Cáritas condena e denuncia todas as estruturas – económicas, financeiras, sociais, políticas, culturais e
religiosas – que reprimam e impeçam a transformação social positiva e a justiça.
Por isso, trabalha para mudar o mundo, de maneira a que se centre na pessoa humana e nas suas comunidades.
A Solidariedade
A Cáritas está comprometida com a solidariedade entre todas as pessoas, mas, em particular, com os pobres, fomentando a partilha fraterna de bens.
Por isso, afirma que a solidariedade é a perseverante determinação em trabalhar para o Bem-Comum.
A Subsidiariedade, a Cooperação e a Comunhão Fraterna
A Cáritas, num espírito de comunhão fraterna, trabalha com todas as estruturas eclesiais, a nível nacional,
diocesano e local.
Por isso, procura desenvolver o espírito de unidade eclesial, de forma integrada, na prossecução da missão
comum.
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“Senhor tu és a minha Luz!”

(2 Samuel 22:29-37)

03
ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
3.1 ORDINÁRIO DO LUGAR
Bispo da Diocese do Funchal

Dom Nuno Brás da Silva Martins

3.2 ÓRGÃOS SOCIAIS
DIREÇÃO
Presidente

Duarte de Jesus Pacheco

Vice-Presidente

Maria Nazaré de Freitas

Secretária

Maria do Céu Silveira Alves Gonçalves

Tesoureiro

António Soares Bernardo

Vogal

Sara Isabel Correia de Freitas

Assistente Eclesiástico

Padre João Maria Barbosa de Lemos, cm
Padre Manuel Fernando Lopes Soares, cm
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CONSELHO FISCAL
Presidente

Armindo Vieira Santos

Secretário

Manuel Jorge Caires de Jesus

Vogal

Madalena do Rosário Correia Lucas
Spranger

3.3 quadro de pessoal
Assistente Social

Isidro Denis Mendonça França

Psicóloga

Ana Catarina Escórcio Sirgado de Sousa

Psicólogo

(Em substituição)

Sérgio Miguel Pereira Fernandes

Gestor de Projetos

Manuel Duarte Garcia Dinis

Administrativa

Ana Paula Gonçalves

Auxiliar de Serviços Gerais

Nuno André Sousa Brazão

(De licença sem retribuição)

3.4. OUTROS
em programas de emprego - pot
Auxiliar de Serviços Gerais

Elmano Analídio De Freitas

Auxiliar de Serviços Gerais

Madalena Conceição Freitas Fernandes

EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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Assistente Social
(Equipa II FEAS)

Mara Cristina Malho de Castro

Formação em contexto real de trabalho - asa
Auxiliar de Serviços Gerais

Ricardo Jorge Rodrigues

Auxiliar de Serviços Gerais

Maria Lucrécia Gomes Malho Dionísio

Auxiliar de Serviços Gerais

Maria Betânia Higino da Silva
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04
ESTRATÉGIA
GLOBAL DE AÇÃO
No Programa de Ação e Orçamento de 2021 a Cáritas Diocesana do Funchal, no cumprimento do dever de transparência e procurando o envolvimento de toda a Família Cáritas, refletiu
sobre a estratégia da Instituição para o respetivo ano. Nesse documento foi concretizada a
estratégia global de ação da Instituição para 2021, tendo a Direção destacado três grandes
pontos:

- IDENTIDADE (missão, visão e valores)
Na vivência do dia a dia é vital estar envolvidos nas ações
que
permitam exprimir/ aprofundar o espírito que torna a
Cáritas uma Instituição Católica que presta um serviço que visa
apoiar/ melhorar a vida dos nossos irmãos mais fragilizados e
marginalizados;

Identidade

- ORGANIZAÇÃO, FORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
A presente Direção sentiu-se particularmente impelida a garantir
a melhoria da qualidade ao nível da organização interna (nas
áreas administrativa e financeira, nos recursos humanos, nas
instalações, nos acordos, contratos e protocolos), da formação
(participar em mais ações que permita desenvolver/aprofundar
conhecimentos e capacidade na área da intervenção) e ao nível
da comunicação e divulgação, visando promover, ainda mais,
a sua cultura de clareza e transparência na sua ação e impulsionar a participação e interação entre a Cáritas Diocesana do
Funchal e a sociedade;
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Organização interna

Comunicação e Divulgação

- RESPOSTA SOCIAL
Neste ponto a Direção estabeleceu as intervenções a continuar a serem
desenvolvidas pela Instituição na concretização da sua missão.
Resposta Social

4.1 IDENTIDADE

1

A Cáritas Diocesana do Funchal, como Organismo da Igreja Católica e
Instituição Particular de Solidariedade Social, tem como objetivo a promoção da caridade e da ação social. Está, como Instituição, comprometida a apoiar o desenvolvimento integral e a integração social de
todos
os
seres
humanos na esperança de contribuir para a
construção de uma sociedade onde cada vez mais se trabalhe para o
bem-comum e onde esteja presente valores importantes como o respeito
e a fraternidade ao próximo.
Mas este não é um trabalho dirigido só ao exterior, a Cáritas acredita, também, que como Instituição, é vital à família Cáritas dedicar-se à
formação contínua do coração. Assim, só haverá progresso se todos
juntos, de mãos dadas, partilharem a viagem da descoberta do amor
de Cristo.

Identidade

REFLEXÃO SEMANAL
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Fiel à sua fé e missão, a Cáritas Diocesana do Funchal iniciou a
publicação semanal, na sua página de Facebook, das reflexões do seu
Assistente Eclesiástico, o Pe. João Maria Lemos, sobre os ensinamentos
dos evangelhos, no intuito de promover momentos de contemplação
interior e aproximação fraterna.

DIA DO DOENTE
No dia 11 de fevereiro, teve lugar na Sé Catedral a Celebração Eucarística comemorativa do “Dia do Doente” sob o tema “Um só é o Vosso
Mestre e vós sois todos irmãos” (Mt. 23,8). Esta celebração foi presidida
pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e contou com a presença do
Presidente da Direção, Duarte Pacheco.

1 Consultar Tabela 1 em Anexo

Imagens retiradas da conta de facebook da
Cáritas Diocesana do Funchal

SEMANA NACIONAL CÁRITAS
A Semana Nacional da Cáritas sob o lema “65 Anos Cáritas - É o
Amor que Transforma” é um evento com um profundo significado
para a Família Cáritas. Esta iniciativa anual é celebrada na semana
que antecede o Dia Nacional da Cáritas, o 3º domingo da Quaresma, e permite reunir, em tom de celebração, toda a rede Cáritas
em Portugal. No âmbito desta Semana, em todo o país, são promovidas diversas atividades de reflexão, de animação pastoral e
de angariação de fundos financiadores da nossa ação (Peditório
Nacional da Cáritas).
Neste ano, com o continuar das restrições da COVID-19 as festividades foram mais contidas, mas não deixaram de ser realizadas. O
Peditório de Rua foi cancelado como também o evento “Cáritas Portas abertas” que é uma oportunidade única de mostrar à sociedade
o trabalho que a insituição faz.
Assinalou-se a data com homenagens a duas pessoas que foram
e são importantes no início e no decorrer da vida desta instituição: o
Bispo Emérito da Diocese do Funchal, D. Teodoro Faria e a voluntária
D. Maria José Castro, que deixaram e continuam a dar o seu testemunho de ação e entrega à causa. A D. Maria José Castro com o
Presidente da Cáritas, Duarte Pacheco, participaram no Programa
da rádio Antena 1, “Hora 10” com a jornalista Marta Cília. Por sua vez,
D. Teodoro Faria deu o seu testemunho da história da fundação da
Cáritas no programa da RTPM, “Madeira Viva”. Houve ainda outra
entrevista com os dois protagonistas para o Jornal da Madeira na
casa de D. Teodoro Faria.
Por fim, a missa de encerramento da Semana Cáritas na Igreja do
Colégio com a presença da Direção, colaboradores e voluntários da
Cáritas Diocesana do Funchal, onde no final da cerimónia se realizou
a homenagem ao fundador da Cáritas no Funchal, D. Teodoro Faria
e à voluntária mais antiga da instituição, D. Maria José Castro.
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Cartaz da Semana Nacional Cáritas 2021 com o tema
“65 anos Cáritas O amor que transforma”.

Lado direito imagens na missa de encerramento da
Semana Cáritas na Igreja do Colégio e a homengem a
D. Teodoro Faria e Maria José Castro.

Comemoração do dia da mulher
A direção da Cáritas Diocesana do Funchal no dia 8 de março,
comemorou de forma simbolica o Dia da Mulher com a entrega de
uma flor a fim de assinalar esta data histórica na sociedade e relembrar a conquista dos direitos da mulher e da igualdade de género.

Homengem simbolica do Dia da Mulher com publicação no facebook

Comemoração do dia de
são josé - Dia do Pai
No dia 19 de março, comemorou-se a solenidade do dia de São
José e o Dia do Pai. A Cáritas assinalou a data com uma publicação
alusiva no facebook da instituição.

1

1º Conselho geral DA CÁRITAS
PORTUGUESA
2
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No dia 28 de março, pelas 10 horas realizou-se, via Zoom, o 1º Conselho Geral da Cáritas Portuguesa, que contou com a participação
de D. Nuno Brás, da Direção da CDF, Duarte Pacheco, António
Bernardo, D. Mª Céu Gonçalves e Sara Freitas, do Assistente Pe.
João Mª Lemos e ainda do Presidente do Conselho Fiscal, Armindo
Santos. Também contou com a presença dos colaboradores Paula
Gonçalves, Denis França, Manuel Dinis e Sérgio Fernandes.
Entre os vários assuntos abordados nesta reunião, é de referir uma
saudação à nova Presidente Dr. Rita Valadas pelo Sr. Bispo D. Nuno
Brás e apresentação de comprimentos a todos os participantes no
Conselho Geral.
O Presidente da CDF questionou acerca do sobre o programa
SGASP e sobre o fundo instituido pela família Barreto.
1 Publicação no facebook do Dia do Pai
2 Conselho geral Cáritas Portuguesa por vídeo conferência no Paço Episcopal

2

CRuz da quaresma

1

No dia 27 de março, a Cáritas Diocesena do Funchal colocou na
varanda da sua sede a Cruz da Quaresma, dando início as celebrações da Semana Santa.

Comemoração do dia da Mãe
No dia 2 de maio, comemorou-se o Dia da Mãe. A Cáritas assinalou
a data com uma publicação alusiva no facebook da instituição.

DIA DE SÃO TIAGO, PADROEIRO
DA CIDADE DO FUNCHAL

2

Na Sé Catedral no dia 1 de maio pela 10 horas, o Presidente e o
Assistente Eclesiástico da Cáritas Diocesana do Funchal participaram
na celebração Eucarística do voto em honra de São Tiago Menor.

“O Justo Bispo de Jerusalém.
Quem foi São Tiago Menor? “

3

No dia 6 de maio, pelas 18 horas, na Igreja do Colégio, realizou-se
o lançamento de um livro da autoria de D. Nuno Brás, Bispo da Diocese do Funchal. Estiveram presentes neste laçamento, o Presidente,
o Assistente Eclesiástico, o Gestor de projetos, a Administrativa e a
voluntária Paula Delgado.
3

3

3
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1 Cruz da Quaresma colocada na sede da Cáritas do Funchal
2 Publicação no facebook comemorando o Dia da Mãe
3 Imagens da apresentação do livro “O Justo Bispo de Jerusalém. Quem fui São Tiago Menor? “na Igreja do Colégio

Apresentação de livro
No dia 6 de maio na Igreja do Colégio, realizou-se a apresentação do Livro “Virgínia, a menina do anel invisível”, de Conceição
Freitas, Presidente da Associação da Madre Virgínia em união com o
Imaculado Coração de Maria. Estiveram presentes neste lançamento
o Presidente da Direção, a Vice-Presidente, o Tesoureiro, a Vogal e o
Assistente Eclesiástico da Cáritas Diocesana do Funchal.

Apresentação do Livro “Virgínia, a menina do anel invisível” na
Igreja do Colégio

Missa comemorativa do Dia do Advogado
No dia 27 de maio, a convite da Presidente da Ordem dos Advogados na Madeira, Drª Paula Margarido
realizou-se na Sé Catedral uma missa presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás na qual esteve presente
o Tesoureiro da Cáritas Diocesana do Funchal.

SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS
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A 3 de junho, realizou-se na Sé Catedral a celebração do Corpo de Deus, na qual estiveram presentes o
Presidente da Cáritas Diocesana do Funchal, Duarte Pacheco, a Vice Presidente, Nazaré de Freitas, o Tesoureio, António Bernardo, a Vogal, Sara Freitas, o Assistente Eclesiástico, Pe. João Maria e o Presidente do
Conselho Fiscal, Armindo Santos.

Missa da solenidadade do
Sagrado Coração de Jesus e
do Dia do Clero
No dia 11 de junho, na Sé Catedral realizou-se uma missa presidida
pelo Núncio Apostólico em Portugal, D. Ivo Scapolo na qual estiveram
presentes o Presidente da Direção, a Vice-Presidente, o Tesoureiro,
a Vogal e o Assistente Eclesiástico. Seguiu-se a apresentação de
cumprimentos pela Direção da Cáritas.

Imagem dos cumprimentos ao Núncio Apostólico em Portugal,
D. Ivo Scapolo

MISSA POR INTENÇÃO DE MELITA REBELO E BARRETO
A 15 de Julho, foi celebrado, pelas 19 horas, missa por intenção de Melita Barreto, benemérita da Cáritas
Diocesana do Funchal. A eucaristia foi presidida pelo Cónego Fiel de Sousa, na Igreja do Colégio e contou
com a presença da Direção da Cáritas Diocesana do Funchal, colaboradores e da família de Melita Barreto:
seu filho, José Barreto e sua nora, Dina Barreto.

Apresentação de livro
No dia 15 de julho, na Igreja do Colégio, realizou-se a apresentação
do Livro “Querubim divino armado - 500 anos de devoção, história
e património na Madeira”, na qual estiveram presentes o Presidente
da Direção, a Vice-Presidente, o Tesoureiro, a Vogal e o Assistente
Eclesiástico da Cáritas Diocesana do Funchal.
Apresentação do livro na Igreja do Colégio

Apresentação de livro e CD
No dia 29 de julho, pelas 19 horas e 30 minutos, realizou-se o lançamento do livro e do CD do Hino a São
Tiago da autoria do Pe. Ignácio Rodrigues, integrado nas festividades dos 500 anos de S. Tiago como Padroeiro do Funchal. Este evento teve lugar na Igreja de Santo Amaro e contou com a presença do Presidente
da Cáritas Diocesana do Funchal, Sr. Duarte Pacheco.

ASSEMBLEIA ANUAL DOS SECRETARIADOS,
MOVIMENTOS E OBRAS LAICAIS
No dia 25 de setembro, pelas 9 horas e 30 minutos, teve lugar a Assembleia anual dos Secretariados, Movimentos e Obras Laicas, na Igreja do Colégio, com o tema “A Eucaristia constrói-nos nos caminho da fé:Cristo
Salva-te”. Neste evento estiveram presentes, a Vice-Presidente, o Tesoureiro e a Vogal da direção.

sessão de encerramento do processo diocesano
de canonização da Madre Virgínia Brites da Paixão
No dia 2 de outubro, pelas 10 horas, teve lugar na Igreja de Santo António a missa e sessão de encerramento do processo diocesano de canonização da Madre Virgínia Brites da Paixão. Neste evento estiveram
presentes, o Presidente, a Vice-Presidente, o Tesoureiro e a Vogal da Direção.
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VIsita da Presidente da Cáritas Portuguesa
Entre os dias 27 e 31 de outubro, a nova Presidente da Cáritas Portuguesa, Dra. Rita Valadas, realizou uma
visita à região a fim de conhecer a realidade da Cáritas Diocesana do Funchal.
Da visita, com uma agenda bem preenchida, destacaram-se as audiências com entidades públicas e governamentais da Região, conferências e visitas a instituições regionais.
No dia 27 de outubro, pelas 11 horas e 30 minutos, teve lugar uma audiência e apresentação de cumprimentos ao Sr. Representante da República, Juiz Conselheiro, Ireneu Barreto no Palácio de São Lourenço.
Às 15 horas e 30 minutos, teve uma audiência com a Sr.ª Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, Dr.ª Rita Andrade. No encerramento do dia, realizou uma visita à sede da Cáritas Diocesana do Funchal
tendo realizado uma reunião de trabalho com a Direção, Conselho Fiscal, Colaboradores e Voluntários. Esta
reunião teve como principal propósito conhecer toda a equipa de trabalho da Cáritas, bem como as valências
e atividades desenvolvidas diariamente desenvolvidas pela instituição.
No dia 28 de outubro, pelas 9 horas e 30 minutos, realizou uma visita ao Banco Alimentar da Madeira, tendo
sido recebida pela Presidente da Delegação, Dra. Fátima Aveiro.
Às 11 horas e 30 minutos, teve uma audiência com o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira,
Dr. José Manuel Rodrigues. Seguiu-se, por volta das 15 horas, uma conferência no salão nobre da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, integrada no Projeto Parlamento com Causas, tendo abordado o tema
”Ação Social uma responsabilidade de todos”.
No dia 29 de outubro, o Presidente da Cáritas Diocesana do Funchal participou na reunião do Conselho
Permanente da Cáritas Portuguesa, por via Zoom. Desta reunião resultou a aprovação do programa para o
Conselho Geral da Cáritas Portuguesa agendado para os dias 19, 20 e 21 de novembro em Lisboa. Foi ainda
proposto, pelo Funchal, a inclusão de dois pontos no Programa: a plataforma SGASP e a homenagem ao
Professor Eugénio Fonseca, tendo os mesmos sido aprovados por unanimidade dos presentes.
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No mesmo dia, pelas 14 horas e 30 minutos, a Presidente da Cáritas Portuguesa e o Presidente da Cáritas
Diocesana do Funchal, tiveram uma reunião com a Família Barreto, onde foram recebidos em sua casa pelo
Sr. Barreto, sua esposa, D. Dina Barreto, e pelo filho, Dr. André Barreto.
No fim do dia, foi celebrada uma missa na Paróquia da Camacha, presidida pelo Pe. Óscar, após a qual,
foi realizada uma visita à sede da Cáritas Paroquial da Camacha, orientada pela responsável, Dra. Sónia
Gonçalves.
No dia 31 de outubro, pelas 14 horas e 30 minutos, teve uma audiência com o Bispo do Funchal, D. Nuno
Brás no Paço Episcopal.
1 Audiência com o Represntante da República no Palácio de São Lourenço
2 Visita da Presidente da Cáritas Portuguesa a sede da Cáritas do Funchal
3 Conferência no salão nobre da Assembleia Legislativa Regional
4 Visita da Presidente da Cáritas Portuguesa a Cáritas Paroquial da Camacha
5 Audiência com o Bispo do Funchal e a equipa da Cáritas Portuguesa e a Cáritas Diocesana do Funchal
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I Congresso das Confrarias do Santíssimo
Sacramento
No dia 6 de novembro, no Colégio de Santa Teresinha, realizou-se o I Congresso das Confrarias do Santíssimo Sacramento a qual contou com a presença do Presidente da Cáritas Diocesana do Funchal, Sr. Duarte
Pacheco, encerrando com uma missa na Sé Catedral.

V DIA MUNDIAL DO POBRE
O V Dia Mundial do Pobre foi assinalado a 14 novembro, numa
iniciativa da Diocese do Funchal em parceria com a Cáritas
Diocesana do Funchal e o Secretariado Diocesano da Pastoral Social através de uma eucaristia, presidida pelo Sr. Bispo Dom Nuno
Brás, na Igreja do Colégio e contou com a presença da Direção e
alguns colaboradores.
Nesta eucaristia, tomou posse o novo Assistente Eclesiástico da
Cáritas Diocesana do Funchal, Pe. Fernando Soares. Assinalou-se
também o lançamento do projeto da Cáritas Portuguesa “10
Milhões de Estrelas” onde todos os participantes foram convidados
a se dirigirem ao Largo do Colégio para acender uma vela pela
Paz.
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Missa do V Dia do Pobre na Igreja do Colégio com a apresentação do Projeto “10 milhões
de estrelas” da Cáritas Portuguesa

MISSA POR INTENÇÃO DE ANTÓNIO
XAVIER ARTUR BARRETO

1

A 7 de dezembro, foi celebrada missa por intenção de António Xavier
Artur Barreto, benemérito da Cáritas Diocesana do Funchal, na Igreja
de Santa Rita, presidida pelo Pe. Marco Abreu e pelo Pe. Fernando
Soares, Assistente Eclesiástico da Cáritas Diocesana do Funchal, que
contou com a presença do filho, Sr. José Barreto e nora, D. Dina Barreto e ainda do Presidente da Cáritas Diocesana Funchal, Vice-Presidente, Tesoureiro, Gestor de Projetos e do Assistente Operacional.

2

93º aniversário do Corpo
Nacional de Escutas Madeira
No dia 8 de dezembro, o Presidente da CDF marcou presença no
93º aniversário do Corpo Nacional de Escutas na Madeira que teve
lugar na Igreja do Colégio. Pelas 10:30h, as cerimónias continuaram
na Praça do Povo com a presença de várias entidades regionais.

3

LUZ DA PAZ DE BELÉM
A Luz da Paz de Belém é um evento anual que teve início em 1986,
na Áustria, pelos escuteiros Austríacos, no âmbito de uma campanha
de solidariedade em prol de crianças com dificuldades.
Todos os anos, na Gruta da Basílica da Natividade, em Belém, apontada como o local do nascimento de Jesus, uma criança recolhe a
“Luz” da chama que se encontra sempre acesa na Igreja, que é depois transportada, sem nunca se apagar, por vários países de forma
a ser partilhada durante a eucaristia. Também no Funchal, o Corpo
Nacional de Escuteiros e as Guias de Portugal, apoiados por outros
parceiros, trouxeram a “Luz de Belém”, que a 21 de dezembro de
2021, na Sé Catedral, foi partilhada durante a celebração Eucarística
presidida pelo Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás. Seguiu-se
a tomada de posse da nova direção da Junta Regional do Corpo
Nacional de Escutas que contou com a presença de vários elementos da direção da CDF.

APRESENTAÇÃO DE CUMPRIMENTOS
DE NATAL AO BISPO DA DIOCESE DO
FUNCHAL, DOM NUNO BRÁS
No dia 30 de dezembro, a Direção e o Conselho Fiscal da CDF, marcaram presença na Igreja do Colégio para apresentação de votos
de um Feliz Natal a Dom Nuno Brás, Bispo da Diocese do Funchal.
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4

1 Missa por intenção de Ireneu Barreto na Igreja de Santa Rita
2 Imagem do Aniversário do Corpo Nacional de Escutas na Igreja do Colégio
3 Imagens da “Luz da Paz de Belém” na Sé Catedral
4 Apresentação de cumprimentos ao Bispo do Funchal na igreja do Colégio

4.2 ORGANIZAÇÃO, FORMAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
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A Cáritas Diocesana do Funchal visa ser uma Instituição de referência no
apoio à promoção e integração comunitária e social de todos os seres
humanos. Paral tal, é vital continuar o seu trabalho de organização/
formação interna e potencializar a sua interação e comunicação com
o exterior.
A nível da organização interna foram traçados vários objetivos para o
ano de 2021, quer ao nível do processamento administrativo, quer ao
nível da gestão de recursos humanos. Considerou-se importante continuar o trabalho desenvolvido em 2020, na criação dos arquivos de
documentação digital para armazenamento e partilha de atos administrativos que servirá para as Direções futuras, bem como uma
inventariação dos bens da instituição, de forma a que as atualizações
sejam dinâmicas. Um dos objetivos foi a conclusão do regulamento
interno, iniciado no ano transacto, que aplicar-se-á a todos os Orgãos
Sociais da Instutuição independentemente do seu vínculo.
A formação desempenha um vetor importante neste caminho e foi um
dos principais objetivos da Direção da Instituição para toda a
Família Cáritas. Só uma ação informada, consciente e baseada nas
evidências das práticas mais atuais pode garantir uma intervenção apropriada e de sucesso, apoiada nas especificidades dos temas decorrentes da missão social da Cáritas procurando programas que preencham as necessidades da Instituição.
A comunicação e divulgação foi outro ponto de relevo para a Direção
da Cáritas que no seu Programa de Ação e Orçamento 2021, em ciclo
de continuidade com 2019 e 2020, a melhorar a comunicação e a informação para exterior, assim como a promover a divulgação da sua
ação e o incentivar o envolvimento da sociedade civil na instituição.
Neste ano com a continuidade das restrições sanitárias, a constante
reestruturação dos procedimentos consoante a evolução pandénica
foi uma realidade. As rotinas e o funcionamento tiveram que ser alteradas de forma a que chegassemos a todos sem prejudicar ninguém.

Organização interna

4.2.1 ORGANIZAÇÃO INTERNA

2

4.2.1.1 Área Administrativa e Financeira
Serviços Administrativos
Deu-se continuidade ao trabalho desenvolvido em 2019 e 2020 da reorganização do processos e deu-se
também início aos trabalhos de reorganização documental do arquivo da instituição.
Elaborou-se um documento com o inventário do material da instituição de forma a que seja rápida e de
fácil consulta e atualização dinâmica.

Gestão de Projetos
Em conjunto com a Direção a Gestão de Projetos promoveu:
As campanhas anuais da Cáritas
- Campanha Vale Recolha de Alimentos;
- Semana Nacional da Cáritas;
- Organização e reestruturação do armazém da Nazaré;
- Projeto “Conto Contigo”.

4.2.1.2 Recursos Humanos
Formação em contexto real de trabalho
No âmbito do programa de formação em contexto real de trabalho, promovido pela Associação de Desenvolvimento de Santo António - ASA, foram integrados 3 formandos nas áreas de Serviços Gerais e de Limpeza nos períodos compreendidos entre julho e dezembro de 2021.

II Fundo de Emergência para Apoio Social (II FEAS)
Em 2021, para dar resposta às candidaturas das famílias que perderam rendimentos e viveram situações de
carência social devidas à pandemia da Covid-19, a instituição contratou em regime de prestação de serviços
uma Assistente Social, que iniciou funções a 28 de junho de 2021, ao abrigo do Programa “II FEAS” criado
pelo Governo Regional da Madeira.

2 Consultar Tabela 2 em Anexo
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Avaliação do Desempenho
Em fase de apreciação e conclusão.

Formação

SEMANA DE ATUALIZAÇÃO DE LEIGOS
E CONSAGRADOS
Entre os dias 15 a 19 de março, decorerram na Igreja do Colégio a “Semana de Atualização de
Leigos e Consagrados”, sobre o Padroeiro da Diocese do Funchal e o Ano Pastoral da Eucaristia, que contou
com a participação da Direção e de colaboradores da Cáritas Diocesana do Funchal.

Comemoração do
38º aniversário da cáritas
diocesana do Funchal
No dia 25 de março, comemorou-se o dia da fundação da instituição com uma Intervenção no jardim da mesma com a limpeza e
plantação de produtos hortícolas, para que “produza variados frutos
com flores coloridas e verduras” (in Encíclica Laudato Si )
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Imagens do antes e do depois da intervenção realizada nos jardins da sede da Cáritas Diocesana do Funchal

Sessão de informação Sobre o Programa II FEAS
No dia 24 de março, na Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania (SRIC), realizou-se uma sessão de
esclarecimento sobre o regulamento e âmbito juridico do II Fundo de Emergência para o Apoio Social com os
técnicos da SRIC. Estiveram presentes o Presidente, Sr. Duarte Pacheco, o Tesoureiro, Sr. António Bernardo,
o Técnico de Serviço Social, Drº Denis França, a Drª Mara Castro e a Drª Rubina Correia.

FORMAÇÃO DE gestão e liderança de
organizações Sociais e Paroquiais
No mês de agosto, a Vogal da Direção da Cáritas Diocesana do Funchal, Sara Freitas, participou a convite
Dr. Ricardo Gouveia da ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores, na formação executiva
“Gestão e Liderança de Organizações Sociais e Paroquiais”.

PROGRAMA JOVENS EM FORMAÇÃO
Nos meses de julho e agosto, em parceria com a Secretaria Regional da Educação, através da
Direção Regional da Juventude e Desporto (DRJD), a Cáritas do Funchal recebeu quatro jovens ao abrigo
do Programa “Jovens em Formação” que colaboraram com a instituição a nível dos serviços administrativos
e dos serviços gerais.

PROGRAMA ESTÁGIO DE VERÃO
No mês de agosto, em parceria com a Secretaria Regional da Educação, através da Direção Regional da
Juventude e Desporto (DRJD), a Cáritas do Funchal recebeu uma jovem do 2º ano de Licenciatura em Psicologia que colaborou com a instituição a nível da informatização dos processos dos utentes.

III SEMANA DE FORMAÇÃO CÁRITAS
Entre 21 e 24 de setembro de 2021, em Beja, realizou-se, de forma presencial, a III Semana de Formação
Cáritas. Esta formação visa fornecer ferramentas, competências e conhecimentos para a criação e realização de novos projetos nas áreas sociais. Foram abordados temas como a identidade e linha de ação
Cáritas como também, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
A Cáritas Diocesana do Funchal participou na formação com a presença do Presidente da Direção, Duarte
Pacheco.

Conferência “O consumidor vulnerável”
No dia 8 de setembro, o Presidente, Sr. Duarte Pacheco marcou presença na I Conferência. “O consumidor Vulnerável – Uma Proteção que se impõe” integrada no Ciclo de Encontros Consumo, promovida pela
SRIC-Direção Regional dos Assuntos Sociais que teve lugar no Museu da Imprensa em Câmara de Lobos.
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Conferência “Justiça Social”
No dia 15 de novembro, integrado no V Dia Mundial do Pobre realizou-se a Conferência “Justiça Social”,
dinamizada pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Social e a Cáritas Diocesana do Funchal, que teve
lugar na Capela do Bom Jesus. Teve como oradora a Dr.ª Raquel João Martins Silva, Chefe de Gabinete
da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas. Estiveram presentes os membros da Direção, os
colaboradores e voluntários da Cáritas Diocesana do Funchal, bem como, da Cáritas Paroquial da Camacha,
o Pe. Óscar, a Dra. Sónia Gonçalves e os voluntários.

Jornada Diocesana do
Apostolado dos Leigos
No dia 20 de novembro, a Vice-presidente, Drª Nazaré Freitas, participou nas Jornadas do Apostolado dos Leigos que teve lugar no
Colégio de Santa Teresinha.

4.2.1.3 Instalações
Garagem da sede da Cáritas - Loja Social
Em 2020, foi elaborado um projeto para as obras de requalificação da garagem da sede da Cáritas Diocesana do Funchal na Calçada do Pico. Outrora, o local servia de armazém para os donativos de roupas, mas
não oferecia condições para o armazenamento da mesma. Em 2021, com a candidatura ao Programa Social
Ajuda +, da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania foi possível realizar obras de requalificação
daquele espaço.
Também a zona de atendimento dos utentes e da secretaria, foram alvo de obras de manutenção ao abrigo
do Programa Funchal Apoia + Social, promovido pelo Município do Funchal.
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Armazém na Rua do Brasil

Imagens da intervenção realizada na sede da Cáritas na Calçada do Pico

Em 2021, de modo a salvaguardar o espaço, alvo de algumas intrusões por parte de desconhecidos, na qual
resultou em destruição e roubo, foi imperativo o reforço da segurança do espaço. Depois de auscultar a IHM,
EPERAM foi colocado um portão que impede o acesso dos meliantes.

Instalação de um portão no acesso do armazém na Rua do Brasil

4.2.1.4 Acordos, Contratos e Protocolos
Exército
No dia 18 de março, pelas 9 horas e 30 minutos, realizou-se uma reunião no RG3, com o Comandante,
Pedro Brito, o 2º Comandante, o Capelão Militar Pe. Marcos Abreu, entre outras patentes. Pela Cáritas Diocesana do Funchal estiram presentes o Presidente e o Tesoureiro. A reunião teve como objetivo principal
o reforçar as relações de parceria e na doação de 200 Kg de alimentos. Foi ainda solicitada a colaboração na disponibilização de transportes para algumas atividades de cariz social.

Donativo
No dia 14 de abril, no armazém da Cáritas Diocesana do Funchal ,
situado na Rua do Brasil, o Exército procedeu à entrega do donativo
de 200 Kg de alimentos, destinados às famílias acompanhadas pela
insituição. Esta ação contou com a presença do General Carlos Sardinha, do Comandante do RG3, Pedro Brito Teixeira, do 2º Comandante, do Capelão Militar Pe. Marco, do Sr. Vigário Geral Cónego Fiel
Sousa, em representação do Sr. Bispo, da direção e colaboradores
da Cáritas Diocesana do Funchal.
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Reunião do Plano Regional de Igualdade e Cidadania
Ativa (PRICA)
No dia 29 de junho, pelas 15 horas, realizou-se a 1ª reunião da PRICA, que teve lugar na Universidade da
Madeira onde esteve presente o Presidente da Direção, Sr. Duarte Pacheco.

Visita da Escola da APEL
No dia 30 de junho, o Presidente do Conselho de Administração da Escola da APEL, Prof. Alberto Jesus e os
membros da Direção, o Pe. Fernando Alves, o Diretor Financeiro Dr. José Vieira e o Diretor Pedagógico Prof.
Gonçalo Faria realizaram uma visita à sede da Cáritas Diocesana do Funchal. Nesta visita, foi registado um
voto de agradecimento à APEL por toda a disponibilidade e apoio prestados à instituição. A Cáritas por sua
vez realizou um donativo 500 máscaras descartáveis.

Reunião com a Equipa Coordenadora do II FEAS
No dia 5 de julho, a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, através da equipa de coordenação
e acompanhamento do II FEAS, a Dr.ª Ana Jesus, o Dr. Donato e o Dr. João, visitaram a instituição com o
objetivo de analisarem a execução do referido fundo. Na reunião estiveram presentes o Presidente e os Assistentes Sociais, Denis França e Mara Castro.

Projeto “+ Laços”
No dia 9 de julho, o Presidente da Cáritas Diocesana do Funchal,
Sr. Duarte Pacheco e o Gestor de Projetos, Dr. Manuel Dinis, estiveram presentes na apresentação do Projeto “+Laços” da Junta de
Freguesia de Câmara de Lobos, na qual teve lugar a assinatura de
um Protocolo de Cooperação entre a referida Junta de Freguesia e a
Cáritas Diocesana do Funchal.
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Reunião na associação de desenvolvimento de
santo antónio (ASA)
No dia 24 de juhho, o Presidente da Cáritas Diocesana do Funchal, Sr. Duarte Pacheco esteve presente na
reunião de apresentação do projeto de formação em contexto real de trabalho, da responsabilidade da ASA.

Atualização do Acordo De cooperação com o instituto da segunça social da madeira, IP-Ram
No dia 4 de novembro, foi publicada a resolução nº 1808/2021, no JORAM nº 199 I Série, 4º suplemento, de
04/11/2021, que autoriza a celebração de um novo acordo atípico, com efeitos a 1/11/2021, em substituição
do anterior acordo que vigorou até outubro de 2021.

Reunião na Secretaria Regional da Inclusão Social e
Cidadania (SRIC)
No dia 21 de dezembro, pelas 17 horas e 30 minutos, o Presidente, Duarte Pacheco marcou presença na
reunião promovida pela SRIC, presidida pela Dr.ª Rita Andrade e orientada pela equipa do II FEAS, sobre o
termo do programa. Foi dirigido um agradecimento a todas as IPSS que colaboram no projeto, tendo sido
ainda apresentado o novo projeto da Secretaria para 2022.

PARCERIAS
88.8 Rádio Jornal da Madeira

CasteloGest

Abrigo infantil de Nossa Senhora da Conceição

Centro Social e Paroquial de Santa Cecília

Agráfica Publicidade

Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família – Irmãs
Hospitaleiras

Antena 1
Associação de Desenvolvimento de Santo António - ASA

Conferência São Vicente de Paulo

Associação Cultural e Recreativa Africana da Madeira

Conferência São Vicente de Paulo – Paróquia da Nossa Senhora da
Piedade

Associação Guias de Portugal - AGP

Conferência São Vicente de Paulo – Paróquia Sta Cecília

Associação Paralisia Cerebral da Madeira

Corpo Nacional de Escutas

Associação Presença Feminina

Diário de Notícias

Banco de Afetos - Escola Secundária Francisco Franco
Casa da Sagrada Família e Refúgio de São Vicente de Paulo
Casa de Saúde Câmara Pestana - Irmãs Hospitaleiras
Casa do Voluntário
Casa do Povo da Camacha

Direção Regional Educação – Divisão de Apoio e Reabilitação
DRQP – Direção Regional de Qualificação Profissional
Escola da Apel
EPFF – Escola Profissional Francisco Fernandes
Escola S. José de Cluny
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Farmácia Funchal

Libargel

Farmácia Santo António

Modelo dos Viveiros

Farmácia São Martinho

Montepio

Funchal Noticias

Município do Funchal

Grandes Azuis

Padaria Mariazinha

Governo Regional da Madeira

PEF – Posto Emissor do Funchal

Grupo Cardoso

Pestana Casino Park Hotel

Grupo Jerónimo Martins – Madeira (Pingo Doce e Recheio)

Polícia de Segurança Pública - PSP

Guarda Nacional Republicana - GNR

Polo Sócio Comunitário da Sta Casa da Misericórdia de Machico

Hotel Baia Azul

Rádio Popular 101 FM Madeira

Hotel Meliã Madeira

Repsol Portuguesa, SA.

Horários do Funchal

RTP Madeira

Igreja Evangélica Luterana Alemã

Salesianos Funchal

Jornal da Madeira

Secretaria Regional da Educação

Lar da Paz

Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania

Lar do Hospício Princesa D. Amélia

TSF Rádio Notícias 100 FM

4.2.1.5 Plano de Contingência da Cáritas
Devido à Pandemia COVID-19, a Cáritas Diocesana do Funchal atualizou o plano de contingência para a
instituição. As alterações ao longo do ano de 2021 tiveram em linha de conta as orientações das autoridades
de saúde e a situação pandémica vigente e continuou a ter reflexo no decorrer do dia a dia da instituição.

Parcerias
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Com o decorrer do ano de 2021 e a continuidade da situação pandémica, com avanços e recuos, bem
como as restrições determinadas pelas autoridades de saúde, fez com que a continuidade da normal distribuição de cabazes alimentares estivesse em causa. Assim, com o apoio de associações e juntas de
freguesia locais deu-se continuidade à operação de entrega ao domicílio dos utentes, evitando-se a sua
deslocação à instituição.
Localidade
Funchal

Associação ou Junta de Freguesia (JF)
JF Santo António

Localidade
Santa Cruz

JF São Martinho
JF Imaculado Coração de Maria

Associação ou Junta de Freguesia (JF)
JF Santa Cruz
JF Caniço

Ponta do Sol

JF Canhas

Ribeira Brava

JF Campanário

Machico

Câmara Municipal de Machico

JF São Roque
Associação Onda Solidária
Câmara de
Lobos

JF Câmara de Lobos
Casa do Povo Estreito Câmara de Lobos

4.2.2 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

3

4.2.2.1 Melhorar a Comunicação e
Informação para o Exterior
Comunicação e Divulgação

No ano de 2021, a Comunicação para o exterior
continuou a ser um dos pontos fulcrais para a Direção da Cáritas Diocesana do Funchal. Melhorar
e intensificar a sua estratégia de comunicação
e divulgação, de modo a dar a conhecer, ainda
mais, o seu trabalho e a tornar a sua ação cada
vez mais transparente e clara junto do público em
geral e parceiros.
Assim, em 2021, a Cáritas Diocesana do Funchal
fez questão de tornar a sua atividade na página de Facebook representativa do trabalho diário
desenvolvido pela Instituição (122 publicações),
com especial ênfase para o Barómetro Cáritas,
uma publicação mensal, que tem o objetivo de
manter a sociedade civil informada sobre o serviço
prestado na área do apoio social.
A Direção da Cáritas Diocesana do Funchal, em
linha com o proposto a nível do melhoramento da
comunicação e informação para exterior, também
fez questão de aceitar os convites para participar
nos programas de televisão da RTP Madeira sobre a sua área de intervenção (14 participações)
e em programas de várias rádios - na Rádio Santana, na RDP Antena 1 e na Rádio Calheta (32
participações). Promoveu/aderiu à divulgação do
seu trabalho, eventos e projetos na imprensa escrita e online como JM, Diário de Notícias, Tribuna
da Madeira, Funchal Notícias, Notícias ao minuto,
Jornal Económico e Agência Ecclesia (83 publicações).

Imprensa Escrita

3 Consultar Tabela 3 em Anexo

Facebook

Televisão
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4.2.2.2 Divulgação e
Envolvimento na Sociedade e
na Instituição
4

O ano de 2021, marcado pela vacinação em massa da população,
procurando-se atingir uma imunidade de grupo, mas, os seus efeitos
foram sendo verificados, de forma lenta, ao longo do tempo e entretanto, até lá chegarmos, mais um ano se passou.
As diversas restrições impostas pela Autoridade Regional de Saúde
devido à Pandemia COVID-19, continuaram em 2021 a ter altos e
baixos perante a evolução pandémica, levando ao adiamento ou
cancelamento de alguns eventos previstos.

Entrevista no Programa “Hora 10”
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No âmbito da Semana Nacional da Cáritas, que decorreu entre os
dias 28 de fevereiro a 7 de março de 2021, a instituição como forma
de assinalar a data realizou duas homenagens a pessoas que foram
e são importante para a instituição.
No dia 2 de março, a voluntária D. Maria José Castro conjuntamente
com o Presidente da Instiuição, Sr. Duarte Pacheco, realizaram uma
entrevista no Programa “Hora 10” da Antena 1, com a jornalista Marta
Cília.

Entrevista para o Jornal da Madeira
No dia 3 de março, a voluntária D. Maria José Castro e o Bispo Emérito D. Teodoro Faria realizaram uma
entrevista. De salientar que esta entrevista teve lugar na casa do D. Teodoro, onde à chegada foi feita uma
oração orientada pelo Sr. Bispo, na capela pessoal, pedindo por todos os que colaboram na Cáritas e suas
famílias. Foi também pedida a proteção de Nª Senhora do Monte e do Beato Carlos de Áustria para os novos
desafios que se colocam à Cáritas Diocesana do Funchal.

4 Consultar Tabela 4 em Anexo

Entrevista para na Agência Ecclésia
No dia 4 de março, o Presidente da Cáritas Diocesana do Funchal (CDF) particpou no Programa Debate organizado pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Agência Ecclésia sobre o documento da
CEP, “Recomeçar e Reconstruir” e “Desafios Pastorais da Pandemia à Igreja em Portugal” visão da Diocese
do Funchal.
O Painel contou com a coordenação da jornalista da Ecclesia, Lígia Silveira, do Bispo das Forças Armadas
e Segurança, D. Rui Valério, do responsável pelas Forças de Segurança, Sargento Rui Marçalo, do Prof.
Dr. Henrique Ferreira, Presidente da Comissão Justiça e Paz da Diocese de Bragança-Miranda, de Duarte
Pacheco, Presidente da CDF, de Sandra Marcelino, em representação da Cáritas Diocesana de Vila Real, de
Felisberto Figueiredo, Presidente da Cáritas Diocesana de Viseu e de Isabel Figueiredo.

Programa “madeira viva”
No âmbito da Semana Nacional da Cáritas, o Bispo Emérito da Diocese do Funchal, D. Teodoro Faria foi um dos homenageados.
No dia 3 de março, particpou no programa da RTPM, “Madeira Viva”,
onde foi abordada a história da fundação da Cáritas na Madeira.
Destaque-se aqui a iniciativa da RTP em passar o vídeo de apelo ao
peditório da Semana Cáritas 2021, a qual registamos o nosso agradecimento, na pessoa da D. Ângela Morna.

Entrevista
No 6 de março, o Presidente da Cáritas Diocesana do Funchal realizou uma entrevista para o Posto Emissor
do Funchal integrada na Semana Cáritas e refletiu também, com o jornalista Pedro Correia, sobre os apoios
prestados pela instituição.
No dia 7 de março, o Presidente da Cáritas Diocesana do Funchal realizou uma entrevista para o telejornal
da RTP Madeira sob Importância da Semana Cáritas, com a jornalista Helena Correia.

Visita à Cáritas
No dia 22 de abril, na sede da Cáritas Diocesana do Funchal (CDF)
recebemos a visita, do Sr. Vice-Presidente do Governo Regional da
Madeira, Dr. Pedro Calado e da Sr.ª Secretária Regional da Inclusão
Social e Cidadania, Dr.ª Augusta Aguiar. Esta visita contou com a presença do Sr. Vigário Geral, Cónego Fiel Sousa em representação do
Sr. Bispo, dos membros da Direção da CDF, Duarte Pacheco, D. Mª
do Céu, António Bernardo, Sara Freitas e Pe. João Maria Lemos, dos
colaboradores e da equipa contratada para o II FEAS. Nesta reunião
foi feita a abordagem à forma como decorreu o projeto FEAS e o
trabalho desenvolvido diariamente pela Cáritas. Depois de uma rápida
visita as instalações, foi servido um Madeira de honra.
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Imagens da visita do Pedro Calado (Vice presidente da Governo Regional da Madeira e Augusta Aguiar Secretária Rional da Inclusão Social e Cidadania a sede da Cáritas na Calçada do Pico

Audição Parlamentar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da madeira (ALRAM)
No dia 6 de maio, pelas 11 horas e 30 minutos, o Presidente da
Cáritas Diocesana do Funchal Sr. Duarte Pacheco, esteve na ALRAM
para uma audição parlamentar sobre as implicações concretas e
eficácia do Plano Regional para a Inclusão de Pessoas Sem-Abrigo
2018-2022, a pedido da 5ª comissão especializada permanente da
saúde e assuntos sociais (presentes os deputados do PCP, PS e
PSD). De salientar, que todos os grupos presentes elogiaram o trabalho da Cáritas e da Diocese na sociedade madeirense.

Entrevista
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No dia 9 de março, o Presidente da Cáritas Diocesana do Funchal
deu uma entrevista para o Telejornal da RTP Madeira, onde foi abordada a carência habitacional.

Conferência “novas Famílias”
Parlamento com causas
No dia 14 de maio, pelas 14 horas e 30 minutos, o Presidente da
Cáritas Diocesana do Funchal Sr. Duarte Pacheco, esteve presente
na Conferência “Novas Famílias”, organizada pela ALRAM a convite
da Sr.ª Vice-Presidente, Dr.ª Rubina Leal, inserido na iniciativa da
ALRAM - Parlamento com Causas.

Concerto dos 500 anos de São Tiago Menor
No dia 11 de junho, pelas 21 horas, o Presidente e a Secretária da Direção da Cáritas Diocesana do Funchal
estiveram presentes no Concerto, integrado nas comemorações dos 500 Anos do Voto a São Tiago Menor,
padroeiro da Cidade e da Diocese do Funchal, que teve lugar na Sé Catedral do Funchal.

Visita dos Jovens da Paróquia do
Monte
No dia 6 de julho, pelas 14 horas, o grupo de jovens catequizandos
da Paróquia do Monte, em preparação para o Crisma, realizaram
uma visita às instalações da Cáritas Diocesana do Funchal. É de destacar que é já o 3º ano que esta Paróquia faz esta visita, onde se
aborda a missão da Cáritas ao nível regional, nacional e Internacional.
Foi apresentado um vídeo a complementar toda esta temática. Houve
ainda espaço para uma componente prática com a elaboração de
cabazes para diferentes agregados familiares acompanhadas pela
Cáritas.

9º Aniversário do banco alimentar
delegação da madeira
No dia 19 de julho, pelas 17 horas, o Presidente da Cáritas Diocesana
do Funchal marcou presença no 9º aniversário do Banco Alimentar
da Madeira, que contou com a presença de várias entidades regionais e do Presidente da República Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.
De salientar, no discurso da Dr.ª Fátima Aveiro, uma atenção especial
para a Cáritas Diocesana do Funchal.

Visita à Cáritas
No dia 18 de agosto, na sede da Cáritas Diocesana do Funchal
recebemos a visita do Presidente da Câmara Municipal do Funchal,
Eng. Miguel Gouveia, da Vereadora, Drª Madalena Nunes e do Assessor, Dr. João Beja. Estiveram presentes todos os elementos da
Direção, os responsáveis do Serviço Social, do serviço de Psicologia
e Gestão de Projetos da CDF. Foram abordadas várias temáticas
de interesse social e das diferentes áreas de atuação da instituição.
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projeto “Cáritas Na Escola”
“Cáritas na Escola” é um projeto que dá continuidade a uma Cáritas aberta ao mundo, aventurando-se junto
das “periferias” a que o Papa Francisco nos desafia a aproximar. Chegar aos jovens é começar no presente
a transformar o futuro, motivando-os para serem membros responsáveis e ativos da sociedade e a trabalhar
pelo bem comum, não sendo apenas “imitadores” de tendências, mas protagonistas da sua própria transformação.
O itinerário pedagógico definido pela Cáritas Portuguesa para este projeto vem ao encontro a estes propósitos, (de partilha, integridade, diálogo, promoção do espírito crítico, entre outros), uma vez que valoriza as
aprendizagens desenvolvidas na disciplina ( Educação Moral e Religiosa Católica), nos diferentes ciclos, nomeadamente as que
dizem respeito aos valores da dignidade humana, da solidariedade, da paz, da fraternidade universal e do
cuidado da nossa ‘Casa Comum’.
“Cáritas na Escola” é um contributo para a união de esforços numa ampla aliança educativa para formar
pessoas maduras, capazes de superar a fragmentação e a oposição e reconstruir o tecido das relações
para uma Humanidade mais fraterna.
Deste modo, a “Cáritas na Escola” está pensada para ser desenvolvida em contexto escolar, diretamente com
os alunos desde o 1º ciclo ao ensino secundário, visando três grandes objetivos:
1) Promover a Paz como elemento central do Desenvolvimento Humano;
2) Dar a conhecer o trabalho das organizações da sociedade civil, nomeadamente da rede nacional Cáritas
e os seus projetos;
3) Centrar o Natal como uma época de vivência do encontro, da partilha (,) da fraternidade e da paz.
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Sendo assim, a equipa da Cáritas Portuguesa, aquando da visita à região da nova Presidente e em parceria
com a CDF realizou visitas a 6 escolas (Escola EB1 PE de Santo António e Curral das Freiras; Escola Básica
dos 2º e 3º ciclos de Santo António; Escola da APEL; Escola dos 2º e 3º ciclos do Caniçal; Externato da
Apresentação de Maria), realizando, junto dos professores e dos alunos, sessões de apresentação e esclarecimento deste projeto de todo o seu raio de ação e das respostas sociais adequadas à realidade local e do
que tudo isto implica para chegarmos até às pessoas.

Cáritas numa sessão no Externato Apresentação de Maria
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Cáritas na sessão Escola do Curral das Freiras

Cáritas no Escola da APEL

Dia do Voluntário
No 2 de dezembro, o Presidente da Cáritas Diocesana do Funchal esteve presente no VI Encontro de
Voluntários da RAM, organizado pela Casa do Voluntário que teve lugar no auditório das Ir.ªs Hospitaleiras e
contou com a presença do Sr. Bispo do Funchal, D. Nuno Brás e da Dr.ª Rita Andrade, Secretária Regional
de Inclusão Social e Cidadania.

Lançamento do Livro dos 75 anos dos Dehonianos na
Madeira
No dia 9 de dezembro, pelas 19 horas, o Presidente da Cáritas Diocesana do Funchal esteve presente no
lançamento do livro sobre os 75 anos dos Dehonianos na Madeira, que teve lugar no salão nobre da ALRAM.

Missa do Parto da Secretaria Regional da Inclusão
Social e Cidadania (SRIC)
No dia 22 de dezembro, pelas 7 horas e 30 minutos, o Presidente, o Assitente Eclesiástico e o colaborador,
Ricardo Rodrigues da Cáritas Diocesana do Funchal estiveram presentes na Missa do Parto da SRIC, onde o
ofertório, em géneros alimentares, foi doado à Cáritas. Na celebração foram dirigidos alguns agradecimentos
ao trabalho da Cáritas Diocesana do Funchal (Pe. Fernando Soares, Cónego Marcos Gonçalves e Dr.ª Rita
Andrade).

Entrevista
No dia 24 de dezembro, pelas 10 horas, a Vogal da Direção da Cáritas Diocesana do Funchal, Sara Freitas,
participou no Programa da Antena 1 “Hora 10”, da jornalista com Marta Cília, sobre o Tema Natal Solidário.
Este programa contou ainda com a presença do Sr. Eduardo, Presidente da Associação de Fados da Madeira e da Dr.ª Sílvia, responsável pela Associação C.A.S.A.
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4.2.2.3 Campanhas de
Angariação de Fundos

5

Consignação do IRS
Campanha promovida pela Cáritas Portuguesa, em nome das Cáritas aderentes, entre as quais a Cáritas Diocesana do Funchal, que
permite aos cidadãos reverter 0,5% do valor que descontam de IRS
em favor das causas sociais, sem nenhum encargo para o contribuinte.

Campanha de Recolha de Alimentos
Campanha Vale
A Campanha de Recolha de Alimentos realiza-se, normalmente duas
vezes ao ano, em todas as superfícies Pingo Doce da Ilha da
Madeira e do Porto Santo, o que corresponde a 14 supermercados.
Este ano, devido às restrições sanitárias causadas pela Pandemia
COVID-19, só foi possível realizar uma Campanha de Recolha de
Alimentos através de Vales, nas caixas dos supermercados, visto ser
impossível realizar nos moldes habituais (Campanha Saco) devido ao
número de voluntários que uma iniciativa deste tipo acarretava.
Assim, a Campanha Vale de Recolha de Alimentos da Cáritas Diocesana do Funchal realizou-se entre os dias 6 e 14 de novembro, onde,
com a generosidade de todos foi possível angariar um conjunto de
6607 bens alimentares.

Imagem relativa a campanha de consignação do IRS da Cáritas
Portuguesa.

Quantidade de Artigos Recolhidos na
Campanha de Recolha de Alimentos
Campanha Vale
Material
Cereais Pingo Doce Chocolocos 375gr.
Leite Meio Gordo

Unidades
474

564,06€

3697

1774,56€

Salsichas Pingo Doce Frankfurt 8 unid.

864

596,16€

Atum Pingo Doce Posta em óleo 120gr.

607

576,65€

Arroz Pingo Doce Agulha Europa 1Kg

965

965,79€

6607

4477,22€

TOTAL

5 Consultar Tabela 5 em Anexo
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Valor Estimado

Cartaz da Campanha Vale de Recolha de Alimentos de
novembro de 2021

Conservatório da madeira
No dia 20 de maio, decorreu a iniciativa “Crianças apoiadas pelo Conservatório”, no âmbito de um projeto do
agrupamento de Escolas da Lousã onde o Conservatório de música da Madeira se associou. Foi angariada
uma verba que será entregue diretamente à Caritas Portuguesa, que por sua vez a entregará à Caritas de
Pemba, em Moçambique.

Feira das Vontades
Em 2021, de 4 a 6 de novembro, na Avenida da Arriaga e Largo da
Restauração, a Cáritas Diocesana do Funchal participou na “XVIII Feira das Vontades”, evento promovido pela Casa do Voluntário com o
intuito de divulgar o trabalho desenvolvido pelas IPSS da RAM, apoiar
na angariação de fundos e assinalar o Dia Internacional do Voluntário
celebrado a 5 de dezembro.
Integrado neste evento, a Cáritas participou na XIV Exposição Solidária
La Vie: “Pensar Positivo Testar Negativo” com o subtema “O trabalho
das Instituições para um futuro melhor”, com o quadro “O Renascer
da Esperança” do Gestor de Projetos, Manuel Dinis.
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A esquerda Cartaz da Feira das Vontades 2021
A direita quadro da Obra exposta na XIV Exposição Solidária
La Vie
Em baixo algumas da Feira das Vontades no Largo da
Restauração

Projeto “Conto Contigo” 2021
Devido à situação pandémica e aos crescentes pedidos de ajuda alimentar que têm vindo a chegar à porta
da instituição e a um projeto de angariação de alimentos realizado na Escola Francisco Franco, a Cáritas
Diocesana do Funchal, com o conhecimento da Direção Regional de Educação, deu continuidade, em 2021,
à campanha de recolha de alimentos nas escolas da Região Autónoma da Madeira. a qual, deu o
nome “Conto Contigo”. O projeto, que inicialmente decorreria entre os dias 8 a 12 de novembro, estendeu-se
no tempo e perdurou até janeiro, dando assim a possibilidade às escolas de participar e trabalhar nesta
iniciativa. Este evento contou com a participação de 76 escolas e 5 instituiçoes da Madeira e Porto Santo,
conseguindo angariar um total de 10176 bens alimentares.
Neste ano em particular, contamos com a ajuda do exército na recolha do bens alimentares, bem como os
alunos da Escola Franco Franco, do clube Banco dos Afetos na organização, triagem e acondicionamento
dos produtos recolhidos no armazém da CDF
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Quadro dos resultados finais gerais andariados na RAM
Imagens do levantamento dos bens alimentares angariados no Projeto “Conto Contigo” 2021
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DOnativos da Escola Básica dos
2º e 3ºciclos do caniço
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Ao longo do ano 2021 e tendo sempre presente o projeto “Conto
Contigo”, esta escola, por iniciativa dos clubes, dos professores e
dos alunos, realizou campanhas de donativos de produtos imprescindiveis às famílias mais necessitadas.
Em conversa com os professores, na recolha do projeto em
2020, os produtos de higiene e limpeza, de brinquedos e, também, de material escolar foram alguns das necessidades apontadas para a realização destas campanhas.
Produtos doados em projetos dos clubes pretencentes a Escola do 2º e 3º
ciclos do Caniço

4.3 RESPOSTA SOCIAL
A Cáritas Diocesana do Funchal está comprometida em apoiar, o melhor
que lhe é possível, todas as pessoas, famílias ou grupos sociais que por
motivos de doença, velhice, invalidez, morte, situação de calamidade
e/ou emergência, de instabilidade e/ou insegurança social, económica ou política, ou em qualquer outra circunstância, encontrem-se numa
situação de falta ou diminuição de meios de subsistência, vulnerabilidade
e/ou exclusão social, independentemente de género, etnia ou religião.
No cumprimento da sua missão, a Cáritas Diocesana do Funchal conta
com a solidariedade de todos, da Igreja, da sociedade civil, das entidades governamentais e privadas e outras IPSS’s que, de uma forma
ou de outra (doações em géneros, fundos ou tempo), potenciam a sua
ação.

4.3.1 APOIO SOCIAL

Resposta Social

6

Em 2021 a Cáritas Diocesana do Funchal prestou apoio a 729 famílias
(perfazendo um total de 2095 pessoas).
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729 2095
FAMÍLIAS

Apoio Social em 2021
Situação

Nº de famílias

Total famílias apoiadas no ano

729

Famílias iniciaram
Famílias terminaram
Famílias transitaram para 2022

199
222
303

6 Consultar Tabela 6 em Anexo

PESSOAS

Apoio a Migrantes da
Venezuela
Das 729 famílias apoiadas pela Cáritas Diocesana do Funchal, em
2021, 113 foram famílias provenientes da Venezuela que, devido à
situação sócio-político-económica, deixaram o país.
Apoio Social em 2021
Famílias Oriundas da Venezuela
Nº de Famílias

Situação

Total famílias apoiadas no ano

113

Famílias iniciaram
Famílias terminaram
Famílias transitaram para 2022

23
48
65

113
FAMÍLIAS

4.3.2 ATENDIMENTO E APOIO DE
EMERGÊNCIA
Apoio às Famílias da Venezuela
(Renúncia da Quaresma 2019)
Em março de 2020, a Cáritas Diocesana do Funchal recebeu da
Diocese um donativo de 21.121,81€, fruto da renúncia quaremal de
2019. Apoio este que se destina à intervenção social junto da comunidade venezuelana.
Em 2020, foram apoiadas 92 famílias na sua maioria em ajuda alimentar.
Em 2021, o trabalho de apoio a estas famílias continuou a prestar
ajuda alimentar tendo apoiado 59 famílias.
Renúncia da Quaresma 2019
Valor do Donativo
Situação

- Total gasto em apoios no anos de 2020
- Apoios em ajuda alimentar 2021

21 121,81€
Valor Apoiado

16139,76 €
3813,16 €
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Fundo de Emergência para Apoio Social (II FEAS)
A evolução do impacto da emergência de Saúde Pública de interesse internacional, relacionada com a
doença infeciosa provocada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e as declarações de risco elevado de
disseminação do vírus e propagação da doença COVID-19 à escala global, originaram a Declaração de
Emergência de Saúde Pública de âmbito internacional, qualificada atualmente pela Organização Mundial de
Saúde como pandemia.
No contexto desta situação excecional e de particular complexidade que se vive a nível global, e a que a
Região Autónoma da Madeira não é alheia, tem vindo a mostrar-se
necessária a adoção de medidas extraordinárias de mitigação do
impacto negativo sobre a economia regional e ao nível dos residentes
na ilha da Madeira e Porto Santo.
Neste sentido, o Conselho de Governo, através da Resolução n.º
71/2021, de 1 de fevereiro, criou o II Fundo de Emergência para Apoio
Social, no montante de 5 milhões de euros, destinado ao apoio social
da população das ilhas da Madeira e do Porto Santo.
O referido Fundo abrangeu todos os concelhos da Região e foi executado em parceria com Instituições da Economia Social da Região
Autónoma da Madeira, nomeadamente Instituições Particulares de
Solidariedade Social, com o objetivo, designadamente, de apoio à
alimentação, despesas com habitação, à aquisição de medicamentos e a outras despesas urgentes e imprescindíveis ao bem-estar
FAMÍLIAS
PESSOAS
dos cidadãos afetados pela pandemia.
Nesta senda, a Cáritas Diocesana do Funchal, na prossecução
da sua missão, nomeadamente no que concerne à intervenção
em situações de emergência, associou-se ao Fundo de Emergência para Apoio Social, tendo ficado responsável pelas freguesias de
Santa Luzia e Sé. À instituição foram atribuídos 120 000,00€.

13

39

II FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - II FEAS

Número de agregados familiares apoiados junho 2021 a 25 de janeiro 2022
Freguesias
APOIOS
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Nº de processos deferidos
Nº de processos indeferidos
Nº de processos em análise

Santa Luzia

TOTAL

Sé

Nº de
famílias

Nº de
pessoas

Nº de
famílias

Nº de
pessoas

Nº de
famílias

Nº de
pessoas

9
2
0

24
7
0

4
1
0

10
1
0

13
3
0

34
8
0

Total de candidaturas

11

31

5

11

16

42

N.º de apoios terminados

9

24

4

10

13

34

Valor atribuído por freguesia

80 000,00€

40 000,00€

120 000,00€

Valor gasto por freguesia

21 176,25€

13 439,13€

34 615,38€

2 761,97€

1 183,70€

3 945,67€

Total executado

23 938,22€

14 622,83€

38 561,05€

Total por executar

56 061,78€

25 377,17€

81 438,95€

Custos II FEAS no âmbito dos
5% para gestão interna

CDF - Situação em 25/01/2022

Apoio no âmbito dos Incêndios de 2016 na RAM
Relativamente aos incêndios de agosto de 2016, a Cáritas Diocesana do Funchal continuou o seu trabalho
de apoio às vítimas. Este ano, em particular, não foram distribuidas quaiquer tipo de valores neste âmbito,
existindo ainda uma verba de 4.779,38€, já cabimentada e atribuida a uma família que se encontra por
realojar definitivamente.

Programa “Vamos Invertar a
Curva da Probreza”
A Cáritas Portuguesa, no âmbito deste programa, pretendeu manter
as respostas de emergência social através de vales de aquisição de
bens alimentares e do apoio a situações pontuais urgentes, mantendo assim a dignidade de quem se encontra em situação de vulnerabilidade ou nela caiu devido ao impacto social do COVID-19.
A Cáritas Portuguesa continuou a assegurar todas as condições de
saúde e higiene aos seus profissionais, voluntários e beneficiários,
através da distribuição de máscaras de proteção individual e produtos desinfetantes. Inserido neste programa, foi efetuado um donativo
de 270Kg de batata Amandine.
Neste contexto a Cáritas Diocesana do Funchal, prestou 41 apoios
à aquisição de bens essenciais e 1 apoio numa situação pontual
urgente, num montante de 10 285,31€. Em parceria com a Cáritas
Paroquial da Camacha, foram prestados 31 apoios à aquisição de
bens essenciais num montante de 1 000€, prefazendo montante total
de 11 285,31€.
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Apoios

Vales de refeição do Projeto “Vamos Inverter a Curva
da Pobreza” da Cáritas Portuguesa
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Dontivo de Produtos de proteção invididual integrados no Projeto “Vamos Inverter a Curva da Pobreza” da Cáritas Portuguesa

Dontivo de batatas (semilhas) integrados no Projeto “Vamos Inverter a Curva da Pobreza” da Cáritas Portuguesa

FUndo de apoio à economia social - ajuda social + 2021
O “Fundo de Apoio à Economia Social – Social Ajuda+”, criado pela Presidencia do Governo Regional na
Resolução n.º 70/2021, de 1 de fevereiro, teve como objetivo o apoio as entidades da economia social na
adaptação e resposta às contingências consequentes da pandemia COVID-19, garantindo e promovendo o
cumprimento das normas e recomendações emanadas pelas Autoridades de Saúde.
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Neste contexto e considerando a natureza jurídica e estatutária da Cáritas Diocesana do Funchal, a mesma
procedeu à candidatura ao supramencionado programa, tendo como principais objetivos os seguintes:
•
Dar continuidade, em contexto pandémico, ao apoio da Cáritas Diocesana do Funchal a pessoas
e famílias em situação de carência sócio-económica e em exclusão social, adotando medidas de resposta /
intervenção alternativas e que promovam a prevenção, a contenção e a mitigação da pandemia COVID-19;
•
Reorganizar e readaptar os locais de trabalho, aumentando a segurança de todas as pessoas
envolvidas, nomeadamente, funcionários, voluntários e utentes;
•
Promover o cumprimento do Plano de Contingência da Cáritas Diocesana do Funchal;
•
Adquirir mobiliário, incluindo equipamentos tecnológicos, que permitiram a reorganização de espaços
físicos, de modo a garantir a segurança de todos os intervenientes;
•
Readaptar as respostas sociais da Cáritas Diocesana do Funchal, nomeadamente aos níveis da
aquisição, recolha, armazenamento e acondicionamento e transporte de produtos alimentares, de modo a
evitar a deslocação e concentração de pessoas no interior das instalações e na via pública.
Para o efeito, foi aprovada, por Despacho da Direção Regional dos Assuntos Sociais da Secretaria Regional
de Inclusão e Cidadania, datado de 16/08/2021, a candidatura da Cáritas Diocesana do Funchal ao “Fundo
de Apoio à Economia Social – Social Ajuda+”, no valor de 19.846,00€.

Requalificação da cave da sede da Cáritas Diocesana do Funchal

Programa funchal apoia + social
O programa “Funchal Apoio + Social” foi criado devido ao aumento de despesas por parte das instituições
sociais que operam na cidade do Funchal, com necessidades de hiegienização, desinfeção e segurança dos
espaços e das pessoas que frequentam essas instituições fase a crise de saúde pública provocada pela
pandemia Covid-19.
Assim sendo, a Cáritas Diocesana do Funchal candidatou-se a este apoio extraordinário, tendo sido recebido
a 19 de agosto de 2021, num montande de 6 621,91€.
Requalificação da entrada
(área de acalhimento dos
utentes) da sede da Cáritas
Diocesana do Funchal
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4.3.3 AJUDA ALIMENTAR
No ano de 2021, a Cáritas Diocesana do Funchal distribuiu um total de 3200 cabazes, com o valor final
estimado de 160 000€, tendo em consideração que um cabaz têm o valor médio de 50€.

Ajuda Alimentar

Nº de
Cabazes

450
400
350

3200

300
250
200

TOTAL CABAZES

150
100
50
0
Jan

Fev

Mar

Abr

Apoio continuado

Mai

Jun

Jul

Ago

Outras Entidades

Set

SOS

Out

Nov

Dez

Mês

Total

96

TOTAL CABAZES

4.3.4 APOIO NA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS
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No ano de 2021, foram apoioadas 46 utentes no âmbito da aquisição de medicamentos, no valor de 1 198,24€.

46

UTENTES

4.3.5 ROUPEIRO SOCIAL
Em 2021, o Roupeiro Social da Cáritas Diocesana do Funchal, devido
a questões de espaço físico, só funcionou de forma muito pontual.
Desde março de 2021 e devido ao plano de contingência da Cáritas
foram poucos os artigos doados. Ainda assim, foram entregues por
volta de 800 artigos, estimados num total de 3144,05€ (tendo por
base um valor simbólico atribuído às peças), sendo apoiadas aproximadamente cerca de 150 utentes.

970
ROUPA

Apoio em Roupa
Quantidade

Valor Estimado

Camisolas
Calças de ganga
Casacos
Cobertores
Colchas
Lençois
Sapatos
Sapatilhas
T-shirts
Edredões
Roupa Interior
Roupa de Bebé
Outros

Artigos

145
150
150
25
23
57
30
25
200
10
35
70
50

290€
300€
525€
125€
115€
285€
150€
125€
700€
50€
29,05€
350€
100€

TOTAL

970

3144,05€

150
UTENTES
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Imagens dos armazenamento de roupa doada ao Estabelecimento Prisional da Cancela

4.3.6 MOBILIÁRIO E
ELETRODOMÉSTICOS
Em 2021, a Cáritas Diocesana do Funchal doou 442 artigos de
mobiliário e 16 electrodomésticos. Estes artigos beneficiaram 68 agregados. Os apoios só foram possíveis devido à generosidade de empresas e pessoas anónimas.
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458

FAMÍLIAS

MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS

4.3.7 APOIO PSICOLÓGICO
No ano de 2021, o Gabinete de Psicologia da Cáritas Diocesana do
Funchal realizou cerca de 652 atendimentos a utentes da instituição.
Apesar da situação pandémica continuar no decorrer de 2021, foram
realizados atendimentos presenciais de acompanhamento de novos
casos. É de notar uma diminuição dos atendimentos a partir do mês
de julho, na qual reflete-se na melhoria da situação pandemica e
consequentemente da situação económica vigente.

652

ATENDIMENTOS
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Atendimentos de Psicologia
Meses
nº de
atendimentos

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

TOTAL

20

46

72

71

79

82

54

56

25

43

50

54
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4.3.8 VOLUNTARIADO
Neste ano não existiram atividades que envolvessem voluntários pontuais, dado que as campanhas onde estes voluntários participavam
foram canceladas ou realizadas a outros moldes.
Nas diversas atividades diárias da instituição foram envolvidos 22
voluntários regulares

Voluntários por Sector de
Ação Voluntária
Setor
Acolhimento
Apoio Administrativo
Apoio aos Armazéns
Apoio aos Serviços Gerais
Atendimentos Social
Conselho Fiscal
Direção

22

VOLUNTÁRIOS
REGULARES

0

PARTICIPAÇÕES
VOLUNTÁRIAS
PONTUAIS

Voluntários por Idade

Nº de Vol. *

Idade

Nº de Vol.

1
5
3
6
3
3
6

≤19
20 - 39
40 - 59
60 - 79
≥ 80

1
4
10
6
1

Voluntários por Escolaridade
Escolaridade

Nº de Vol.

Sem Escolaridade
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Ensino Secundário
Ensino Superior

0
1
0
5
7
9

Voluntários por Anos na
Cáritas Diocesana do Funchal
Anos

Nº de Vol.

≤1
2-5
5-10
10-15
15-20
≥20

11
3
5
0
1
1

Voluntários por Situação Profissional
Situação Profissional
Reformado /Aposentado
Invalidez
Desempregado
Empregado
Estudante

Nº de Vol.
6
0
5
8
3

Voluntários por Horas Semanais Doadas
à Cáritas Diocesana do Funchal
Horas
3-6
7-10
11-14
≥ 15

Nº de Vol.
17
3
0
2
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05
RECURSOS
FINANCEIROS
A sustentabilidade financeira da Instituição é essencial para desenvolver a sua missão.
A confiança conquista-se gerindo de uma forma transparente, rigorosa e criteriosa, proporcionando as condições para que todos os recursos sejam direcionados em prol dos mais
necessitados.
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5.1 RECEITAS
Para assegurar o funcionamento da Cáritas Diocesana do Funchal, foi aprovado, para o ano de 2021, um
orçamento de receitas no valor de 426.386,46 €, tendo em conta as alterações provocadas pela pandemia
COVID-19. O montante foi distribuído pelas rúbricas constantes da tabela abaixo que, nalgumas verbas, ficou
aquém das expectativas previstas, resultando uma variação negativa de 32.051,58 €

Previsão Orçamental/ Execução
Descrição

Orçamento
Ano 2021

Execução
Ano 2021

Variação

Donativos
Ofertório Missas
Peditório de rua-Semana Cáritas
Particulares e Outros
Emergências (catástrofes e outros)
Incêndios de agosto 2016
Ajuda aos Migrantes (Venezuela, etc.)
II FUNDO DE EMERGÊNCIA PARA APOIO SOCIAL (COVID-19)
Fundo de Apoio à Economia Social-Ajuda + 2021 (COVID-19)
Funchal Apoia + Social (COVID-19)
Comparticipação da Segurança Social
Eventos
Juros
Outros Recebimentos
Consignação de 0,5% IRS
Juros do Fundo instituído pela Família Barreto
Outros recebimentos operacionais e internos
Recebimentos em géneros e donativos provenientes de patrocínios
Recebimentos em espécie
Recolha de alimentos
Recolha de material escolar

21 000,00 €
12 000,00 €
0,00 €
9 000,00 €
9 996,54 €
4 779,38 €
5 217,16 €
120 000,00 €
35 000,00 €
0,00 €
85 377,60 €
2 400,00 €
3,28 €
7 609,04 €
6 079,54 €
529,50 €
1 000,00 €
145 000,00 €
110 000,00 €
25 000,00 €
10 000,00 €

39 277,44 €
9 200,00 €
6 717,43 €
23 360,01 €
9 996,54 €
4 779,38 €
5 217,16 €
120 000,00 €
19 846,00 €
6 621,91 €
78 648,77 €
1 855,29 €
3,99 €
7 102,08 €
6 079,54 €
529,50 €
493,04 €
110 982,86 €
93 261,86 €
17 721,00 €
0,00 €

18 277,44 €
-2 800,00 €
6 717,43 €
14 360,01 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-15 154,00 €
6 621,91 €
-6 728,83 €
-544,71 €
0,71 €
-506,96 €
0,00 €
0,00 €
-506,96 €
-34 017,14 €
-16 738,14 €
-7 279,00 €
-10 000,00 €

Total Receitas
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426 386,46 €

394 334,88 €

-32 051,58 €

Ainda que o presente relatório contenha já alguma informação relativa à caracterização de parte destes recursos, inclui-se uma breve apreciação destas matérias.

Donativos
Esta rubrica atingiu o valor de 39.277,44 €, correspondente aos donativos recebidos de empresas e particulares e também da Cáritas Portuguesa, superando a estimativa orçamentada, apesar de que devido à
Covid-19 terem sido canceladas algumas atividades que tornavam possíveis outras fontes de angariação.
Importa lembrar que o Peditório público de rua foi substituído pelo Peditório online.

Emergências (catástrofes e outras)
O montante inscrito nesta rubrica manteve o orçamentado de 9.996,54 €, destinada a apoios específicos,
nomeadamente aos “Incêndios de Agosto de 2016” e à “Ajuda aos Venezuelanos”. A verba transitou de anos
anteriores e é referente a valores consignados.

II Fundo de Emergência para Apoio Social (II FEAS)
Apoio concedido pelo Governo Regional da Madeira, através de contrato-Programa, celebrado com a Direção Regional dos Assuntos Sociais, destinado a apoiar as famílias comprovadamente afetadas pela pandemia COVID-19, conforme Resolução n.º 71/2021, de 1 de fevereiro, no montante de 120.000,00 € e com
execução até 31 de Dezembro de 2021. Não foi integralmente executado, devido à pouca procura por parte
da população alvo. O saldo remanescente será devolvido ao Governo Regional.

Fundo de Apoio à Economia Social Ajuda+ 2021 (Social Ajuda+ 2021)
Apoio concedido pelo Governo Regional da Madeira, através de contrato-Programa, celebrado com a Direção Regional dos Assuntos Sociais, destinado a apoiar as famílias comprovadamente afetadas pela pandemia COVID-19, conforme Resolução n.º 71/2021, de 1 de fevereiro, no montante de 120.000,00 € e com
execução até 31 de Dezembro de 2021. Não foi integralmente executado, devido à pouca procura por parte
da população alvo. O saldo remanescente será devolvido ao Governo Regional.

Funchal Apoia + Social
Apoio extraordinário concedido pelo Município do Funchal, no valor 6.621,91 €, destinado às entidades de
carácter social, face ao aumento das despesas provocadas pela pandemia Covid-19, na adaptação, higienização e segurança dos espaços, bem como reforçar a atuação juntos dos utentes.

Comparticipação da Segurança Social
É a rubrica com maior peso nas receitas anuais da Cáritas Diocesana do Funchal, na forma de acordo atípico, destinada exclusivamente ao pagamento de salários do pessoal. A verba recebida foi inferior à orçamentada, dado que o ISSM procedeu a acertos referentes aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. De salientar
que, em novembro, entrou em vigor um novo acordo atípico, substituindo o anterior que datava de 2010.

Eventos
A verba angariada nesta rubrica foi de 1.855,32 €, obtida pela venda, na sua maior parte, de velas da campanha “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz” e também da XIII Feira das Vontades. O valor inscrito
neste item viria de eventos que foram canceladas devido à pandemia.
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Juros
Os juros obtidos de 3,28 € foram os esperados, tendo em conta a baixa taxa em vigor de apenas 0,01000%.
O acréscimo de 0,71 € foi referente à valorização do Fundo de Compensação do Trabalho.

Outros Recebimentos
Esta rubrica apenas atingiu o valor de 7.102,08 €, ficando um pouco aquém do valor pretendido. Parte da
verba recebida foi proveniente dos 0,5% da Consignação do IRS e IVA, referente ao ano 2019, bem como
dos juros do Fundo instituído pela Família Barreto, gerido pela Cáritas Portuguesa. Neste montante está ainda
incluído o valor ganho com a venda de produtos hortofrutícolas, cultivados no jardim da instituição e de outras
atividades diversas.

Recebimentos em géneros provenientes de donativos, patrocínios e recolhas
A verba obtida nesta rubrica reflete o enorme peso que este tipo de ajuda tem na vida da instituição. Em
2021, à semelhança dos anos transatos, as diversas entidades parceiras continuaram a contribuir com a
doação de bens em espécie atingindo-se um montante de 93.261,86 €. À quantia obtida, apesar de terem
sido canceladas as recolhas nas superfícies comerciais do Pingo Doce e do Modelo Continente, acresce
ainda o valor da campanha Vale, uma doação do Banco Alimentar, bem como do projeto “Conto Contigo II”,
levado a cabo junto das escolas da RAM, traduzindo-se no montante global de 110.982,86 €. Importa ainda
realçar que o cálculo dos valores das recolhas foi realizado de forma aproximada, tendo por base o preço
unitário médio, na data, de cada artigo recolhido.

5.2 GASTOS
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Em 2021, foi aprovado um orçamento para gastos no valor de 426.386,46 €, correspondente ao grosso
das despesas da instituição, concentradas em duas grandes rubricas - Fornecimentos e Serviços Externos
e Gastos com Pessoal. Dentro destas, foram criadas rubricas para os gastos resultantes da pandemia
COVID-19, quer de fornecimentos quer de gastos com pessoal.
No entanto, a análise financeira e contabilística aos Gastos, bem como às Receitas, será objeto de documento autónomo, denominado Relatório de Contas 2021 – Balanço e Demonstração de Resultados, elaborado
pela Contabilista Certificada responsável pela contabilidade da Instituição, constituído pelas demonstrações
financeiras exigidas por lei, acompanhadas de notas explicativas de forma a auxiliar e simplificar a sua
interpretação.
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06
CONCLUSÃO
Com o continuar de uma situação instável, sem um fim a vista e com uma esperança incerta, o
surgir de vacina que controlasse esta crise de saúde pública, a qual nos assolou em março de
2020, o ano de 2021 começou um pouco tímido com um parcial confinamento, mas sempre
com a atividade económica a funcionar, o que fez com que os estragos no tecido social não
fossem ainda maiores.
As medidas continuadas de apoio às famílias, devido a crise social criada pela Covid-19, foram
diminuindo com a confirmação de uma retoma económica e do voltar a normalidade do sector
social na Ilha.
Os números explicam-se só por si. Com o baixar de novos casos, a meio do ano, e com as
baixas candidaturas aos programas disponibilizados, fez-se notar uma retoma, ainda com
muitas incertezas sobre o futuro, mas com boas perspetivas sobre a vacinação massiva da
população.
Os apoios às instituições de solidariedade social tiveram um forte impacto na saúde financeira
das mesmas, que devido as orientações das autoridades de saúde, tiveram que reestruturar
espaços e procedimentos de higienização para que, de forma segura, servissem o seu público-alvo.
Eventos, visitas, congressos e palestras foram adiados ou adaptados e realizados de forma
controlada e com as dividas restrições, sempre em consonância com as autoridades de
saúde, para bem da causa social e para a resolução dos problemas que afligem as famílias
e todos nós.
Por fim, salvaguardar-se o apoio das organizações civis, sociais e militares que, ao longo do
ano, com pequenos gestos, que em si foram grandes, tornaram possível a realização da nossa
missão de acudir da melhor forma possível os mais necessitados.
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ANEXOS
TABELA 1
Identidade (Missão, Visão e Valores)
TABELA 2
Organização, Formação, Comunicação e Divulgação
Organização Interna - Recursos Humanos/Formação

TABELA 3
Organização, Formação, Comunicação e Divulgação
Comunicação e Divulgação - Melhorar a Comunicação para o Exterior

TABELA 4
Organização, Formação, Comunicação e Divulgação
Comunicação e Divulgação - Promover a Divulgação e o Envolvimento da
Sociedade na Intituição

TABELA 5
Organização, Formação, Comunicação e Divulgação
Comunicação e Divulgação - Campanhas de Angariação de Fundos

TABELA 6
Cabazes Doados Mensalmente por Tipo de Apoio
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TABELA 6

Cabazes Doados Mensalmente por Tipo de Apoio
Apoio
Continuado

Outras
Entidades*

SOS

Total

Janeiro

117

35

10

162

Fevereiro

191

35

35

261

Março

335

35

16

386

Abril

214

35

13

262

Maio

207

35

3

245

Junho

338

35

5

378

Julho

219

35

4

258

Agosto

253

0

4

257

Setembro

198

35

2

235

Outubro

182

35

2

219

Novembro

208

35

2

245

Dezembro

256

35

1

292

2718

385

96

3200

MÊS

TOTAL

*Entidade apoiada Direção Regional da Educação
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