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INTRODUÇÃO

O Plano de Acção e Calendário, que aqui se apresenta, sistematiza o trabalho que a Direcção da
Cáritas Diocesana de Santarém, em cooperação com os grupos sócio caritativos da Diocese de
Santarém, irá realizar no ano de 2018. É um Plano que está em consonância com o Plano da
Cáritas Portuguesa, contribuindo para alcançar as metas que nele estão definidas. Estaremos
presentes, sempre que possível, em todas as acções promovidas pela Cáritas Portuguesa e outras
acções que consideremos pertinentes no nosso âmbito de acção

2

Programa “Prioridade às Crianças”
a) Defender e proteger os direitos de cada criança;
Objectivos

Acções

b)Prevenir o risco para que tenham acesso aos serviços de
acompanhamento ao nível da saúde e da educação;

1. Sensibilizar os grupos sócio-caritativos para a importância deste
programa, de forma a minimizarem os riscos nas crianças;
2. Após a sinalização feita pelos grupos que prestam o apoio directo
às famílias, a Cáritas Diocesana articula a candidatura ao programa,
com a Cáritas Portuguesa;

Semana Cáritas

Objectivos

a)Sensibilizar a comunidade Diocesana, Párocos e Responsáveis de
instituições Sociais;
a) Envolver os grupos sócio-caritativos na dinamização da Semana
Cáritas;
b)Divulgar atempada dos resultados do Peditório Nacional, a nível
Diocesano.

Acções

1. Gestão das encomendas de materiais de apoio à concretização
dos objectivos da Semana Cáritas;
2. Distribuição dos materiais encomendados
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Operação “10 Milhões de Estrelas – um Gesto pela Paz”

Objectivos

a) Envolver os grupos sócio-caritativos, escolas, catequese e
párocos;
b) Distribuir, atempadamente, os materiais de suporte à
sensibilização desta campanha

Acções

1. Gestão de stocks e encomenda de velas e de outros materiais;
2.Manifestação pública de lançamento da campanha na Sé da
Diocese

Recolha Material Escolar

Objectivos

Acções

a)Envolver os grupos sócio-caritativos e distribuir, atempadamente,
os materiais de divulgação e de recolha;

1.Distribuição do material angariado e divulgação dos resultados
da campanha
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Fundo Partilha Diocesano

Objectivos

Acções

a)Atender situações de manifesta urgência social, no âmbito geográfico
da Diocese de Santarém, quando os Grupos Sócio-caritativos não
tenham condições financeiras para as suportar.

1.Sensibilizar os Grupos Sócio-caritativos para o envolvimento, em
articulação com a sua comunidade paroquial,na resolução dos casos
propostos.

Dignitude - Abem: Rede Solidária do Medicamento

Objectivos

a)Acesso a medicamentos, quando prescritos em receita médica e
comparticipados pelo SNS, a todos os utentes que se encontrem em
situação de carência económica.

Acções

1.Dinamização e sensibilização dos Grupos Sócio-caritativos para a
utilização deste programa, junto dos seus utentes.

Projecto Amigo

Objectivos

a) Recolha, selecção e redistribuição de roupa usada.

Acções

1.Maior cobertura de contentores de recolha de roupa usada na área
geográfica da Diocese;
2.Contactos com as entidades oficiais para autorização de utilização
de espaço público
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NOS – Núcleo de Observação Social
a) Conhecer os casos e problemas sociais registados nos serviços
de atendimento social paroquiais;
Objectivos

b) Melhorar a recolha de dados do atendimento social de
proximidade;
c)Conhecer, através de dados estatísticos mais fiéis, a realidade
sócio-económica da Diocese de Santarém;

1. Análise dos dados estatísticos e produção de relatórios;

Acções

2. Acompanhamento de todos os grupos sócio-caritativos na
implementação do SGASP II (Sistema de Gestão Acção Social de
Proximidade);
3. Reuniões de trabalho com a Equipa Nacional

II Plano Estratégico da Cáritas em Portugal 2017-2020
“Uma só família humana”

Objectivos

a)Contribuir para a implementação do II Plano Estratégico;
b)Cooperar com a Cáritas Portuguesa na implementação,
acompanhando a evolução de acordo com o sistema de seguimento e
avaliação.

Acções

1. Comparecer nas reuniões com os coordenadores diocesanos;
2. Realizar um encontro Interdiocesano, dos quatro previstos.
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Dia Mundial dos Pobres

Objectivos

a)Integração desta franja social nas comunidades

Acções

1. Sensibilizar e mobilizar as comunidades cristãs para que se
empenhem na criação de muitos momentos de encontro e amizade,
de solidariedade e ajuda concreta.

Partilhar a Viagem

Objectivos

a)Promover a “cultura do encontro”, defendida pelo Papa Francisco
e influenciar os pactos globais das Nações Unidas relativos às
migrações e refugiados

Acções

1.Contactar os grupos sócio-caritativos da Diocese de forma a
incentivá-los na organização de encontros entre migrantes e a
comunidade local.

Dia Internacional Caridade

Objectivos

a)Sensibilizar a comunidade diocesana, párocos e responsáveis de
grupos sócio-caritativos para a promoção do Dia Internacional da
Caridade

Acções

1.Contactar os grupos de forma a incentiva-los na promoçãodeste dia,
na sua paróquia, através de actividades
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Luz de Belém

Objectivos

a)Distribuir a Luz da Paz, acesa em cada ano na Gruta da Natividade
de Jesus, em Belém, como uma mensagem de Paz, Amor e Esperança.

Acções

1.Manisfestação pública, em parceria com o Corpo Nacional de
Escutas - Santarém, na Catedral de Santarém, presidida pelo Senhor
Bispo, D. José Traquina.

Capacitação (Em fase de aprovação)
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Plano de acção da Técnica Superior de Educação Social:

1.Acompanhar mais continuamente os grupos sócio-caritativos,
para que o sistema informático SGASP II fique em total
funcionamento;
Acções

2.Aproveitar esta presença mais contínua para dotar os grupos
com algumas técnicas de atendimento social, sensibilizando-os
para uma maior organização administrativa/financeira,
fundamental para o sucesso das campanhas que estão previstas;
3.Ter como objectivo conhecer melhor a realidade da Diocese e
tentar entender quais as dificuldades que os grupos sóciocaritativos apresentam ,de forma a colmatá-las;
4. Dar maior enfoque em fundraising e estabelecimento de
parcerias;
5. Acompanhar todas as visitas que a Direcção da Cáritas
Diocesana entenda fazer aos grupos sócio-caritativos.
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Calendario previsto
2018
MÊS

CÁRITAS DIOCESANA

LOCALIDADE

CÁRITAS PORTUGUESA

DIOCESE

OUTRAS

Janeiro

Lisboa
Torres
Novas

12,13 e 14
20
Fevereiro
3
25 a 4
Março
Março
1,2,3 e 4
Abril
13, 14 e 15
Maio
Junho

Obra Católica
das
Migrações

Encontro Anual Grupos
Sócio-caritativos

Julho
Agosto
Setembro
1e2
5
Outubro

Reunião Trabalho
Grupos Sóciocaritativos

Jornadas
Vicariais

Santarém
Nacional

Semana Cáritas

Nacional

Peditório Nacional

Setúbal

Conselho Geral

Nacional
Nacional

Recolha Material Escolar
Dia da Caridade

Santarém

Novembro

Fátima

19
Dezembro

16

24

Dia Mundial dos
Pobres, instituído pelo
Papa Francisco

Diocese

Manifestação pública
10ME na Sé da
Diocese

Santarém

Nacional

Conselho Geral

Acendimento, em todo o
país, das velas operação
"10 Milhões de Estrelas um gesto pela Paz"
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ORÇAMENTO 2018

No que se prende ao orçamento da Caritas Diocesana de Santarém, para o ano de 2018,
passamos a fazer algumas considerações sobre os movimentos financeiros, sendo intenção da
actual Direcção, que as verbas a movimentar, não desvirtuem a política de rigor que se tem
tentado implementar pela actual direcção.

Rubrica RECEITAS

Consignação de 0,5% do IRS - É por nós expectável que esta alínea sofra uma ligeira redução, uma
vez que tem sido esse o comportamento dos anos anteriores;
Projecto amigo – No ano de 2017 verificou-se uma ligeira redução da produção dos contentores,
assim como um empolamento das importâncias recebidas, por recuperação de importâncias e
pela diminuição do tempo entre as recolhas e a sua liquidação.
Donativos - Quantos aos donativos directos, considera-mos que os mesmos serão dentro de
valores idênticos
Fundos Comunitários - Encontra-se em fase de análise a candidatura, a um programa, ao abrigo
do Portugal 2020 e o qual consideramos que trará uma receita dentro dos valores orçamentados.
Juros de capitais e a campanha 10ME - São rubricam que estimamos que irão ter resultados
idênticos a 2017.
Domingo Cáritas - a consignação, à Caritas Diocesana de Santarém, por parte das Paroquias
referente ao Domingo Cáritas, consideramos sofrer uma redução, acompanhando a tendência dos
últimos anos.
Programa Luz para Todos - Com início no ano de 2017, terá o seu termo em 2018, a verba
orçamentada é a parte restante prevista no programa.

11

Rubrica DESPESAS

Contabilidade- Inclui as despesas previstas com os serviços do escritório de contabilidade.
Publicidade - Importância prevista nesta alínea para fim de obtenção de materiais de divulgação e
apoio a actividades dos grupos sócio-caritativos.

Não se prevê grande alteração nas seguintes alíneas: Despesas bancárias, Secretaria,
comunicações e Seguros
Face à dinâmica da gestão, prevemos neste orçamento, uma importância para a assistência
técnica a equipamentos e manutenção
A alínea Formação prevê um ligeiro incremento, nas verbas a disponibilizar.
A alínea Deslocações e estadias, registará uma diminuição das verbas a disponibilizar, já que a
aquisição da viatura automóvel, irá ter influência nos gastos com deslocações.
A exemplo do ano de 2017, continuamos a orçamentar uma importância significativa na alínea
Fundo Partilha Diocesana, importância que sairá das reservas financeiras da Caritas Diocesana de
Santarém.

Rubrica DESPESAS COM PESSOAL
Na alínea vencimentos, irá existir um aumento da despesa, por conta do aumento salarial,
aprovado para a funcionária. Tal incremento acarretará igual aumento na alínea Impostos

Rubrica VIATURA
Na alínea Combustível, será a que verificará, maior aumento.
Quanto ao seguro o mesmo deverá ter um valor aproximado
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ORÇAMENTO 2018
SUMARIO
Receita Total
Despesa Total
Saldo

Realizado 2017
45.864,37 €
31.684,90 €

Orçamento 2018
37.300,00 €
40.457,00 €

Diferença
-

8.564,37 €
8.772,10 €
3.157,00 €

-

Realizado 2017

Orçamento 2018

Diferença

Receitas
Receita operacional
Consignação 0,5% IRS
Projecto Amigo
Donativos
Fundos comunitários Portugal 2020
Campanha 10ME
Domingo Cáritas
Juros de Capitais
Programa Luz para Todos

TOTAL
Despesas
Despesa operacional
Contabilidade e Jurídico
Publicidade
Amortização de equipamentos
Assistência técnica
Seguros
Juros devedores e despesas bancarias
Manutenção e Melhorias
Taxas e Licenças
Comunicações
Deslocações e Estadias
Fundo Partilha Diocesano
Formação
Secretaria

5.831,77 €
18.704,59 €
4.040,83 €
1.239,00 €
7.527,97 €
405,92 €
8.114,29 €

5.500,00 €
12.000,00 €
3.100,00 €
8.500,00 €
1.200,00 €
6.500,00 €
400,00 €
100,00 €

45.864,37 €

37.300,00 €

Realizado 2017
461,00 €
415,00 €
13,00 €
1.011,00 €
50,61 €
754,42 €
378,34 €
6.997,46 €
6.025,10 €
100,00 €
317,99 €
16.523,92 €

-

Orçamento 2018
1.107,00 €
500,00 €
1.000,00 €
300,00 €
1.100,00 €
50,00 €
500,00 €
500,00 €
400,00 €
6.500,00 €
10.000,00 €
250,00 €
300,00 €
22.507,00 €

331,77 €
6.704,59 €
940,83 €
8.500,00 €
39,00 €
1.027,97 €
5,92 €
8.014,29 €

Diferença
646,00 €
85,00 €
987,00 €
300,00 €
89,00 €
0,61 €
500,00 €
254,42 €
21,66 €
497,46 €
3.974,90 €
150,00 €
17,99 €

-
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Despesas com Pessoal
Vencimentos
Impostos
Formação
Viatura
Combustível
Seguros
Limpeza e manutenção

TOTAL

10.238,00 €
4.256,00 €
40,00 €

11.900,00 €
4.600,00 €
100,00 €

14.534,00 €

16.600,00 €

75,00 €
541,98 €
10,00 €
626,98 €

600,00 €
550,00 €
200,00 €
1.350,00 €

31.684,90 €

40.457,00 €

1.662,00 €
344,00 €
60,00 €

525,00 €
8,02 €
190,00 €

Vistos:
Direcção _______________________

Conselho Fiscal _______________________________

_______________________

_______________________________

_______________________

_______________________________
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