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Velamos pela segurança das crianças 

 

“Os Maristas, Irmãos e Leigos, nasceram de uma experiência de solidariedade a favor da infância 
e da juventude. São Marcelino Champagnat comoveu-se profundamente com as necessidades da 
infância do seu tempo e, em particular, pela injustiça e a dor daquele adolescente que morreu nos 
seus braços, mergulhado na pobreza e na ignorância. E, por isso, dedicou a sua vida a defender as 
crianças, a instruí-las, a combater com rigor qualquer abuso e a criar uma família de educadores 

que lhes oferecesse o seu melhor caráter, atenção e carinho. 

Hoje, os Maristas de Compostela e de Portugal sentimo-nos herdeiros e participantes deste 
mesmo afã e compromisso. Queremos ser defensores, patrocinadores e promotores das crianças 
e dos seus direitos. A nossa aposta pela educação e pela evangelização está imbuída de respeito, 

de carinho e de relações honestas, simples e familiares que põem a criança e o jovem como 
centro, como valor principal e como protagonista do nosso trabalho e da nossa missão. Por isso, a 

nossa “Política Institucional” começa com a frase “Velamos pela segurança das crianças”, 
sublinhando e subscrevendo plenamente a Declaração Internacional dos Direitos da Criança.” 

Prólogo de “Velamos pela segurança das crianças. Política Institucional.” Agosto, 2014 
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Introdução 

 

O Relatório de Atividades 2015 reflete as ações desenvolvidas pela Fundação Champagnat (FCH), 

destacando os principais avanços e os maiores desafios vividos ao longo do ano, enquadrados no 

Plano de Atividades 2015.  

Em 2015 mantiveram-se 3 áreas de intervenção: a Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças, a 

Animação Territorial e o Voluntariado, consubstanciando-se nos projetos Casa da Criança de Tires 

(CCT), Ludoteca da Adroana (LA), Voluntariado Solidário Nacional e Campos de Trabalho e Missão 

(CTM). 

 No ano que celebrámos 20 anos de existência beneficiámos diretamente cerca 120 crianças e jovens 

em situação de venerabilidade social. Este resultado é fruto de um trabalho de equipa orientado para 

dar resposta às prioridades da comunidade e dos beneficiários. Para realizá-lo contámos com 15 

colaboradores remunerados, 13 voluntários e muitos amigos que fazem com que a nossa missão se 

concretize em cada dia. 

 

 Do ponto de vista financeiro, apesar de termos tido um ligeiro aumento dos custos, motivado em 

parte pela realização de obras de beneficiação do edifício da CCT, os subsídios e donativos 

apresentaram um incremento superior, fruto de uma estratégia de angariação de fundos 

sistematizada e consolidada junto de empresas e privados.  

Acreditamos por isso que, com base nos nossos projetos, valores e parcerias, seremos capazes de 

continuar a contribuir para uma melhoria das condições de vida e de educação das crianças, jovens e 

famílias com quem e para quem trabalhamos. Porque o desenvolvimento e a capacitação são uma 

responsabilidade partilhada, assumimos a nossa contraparte na construção de um mundo mais justo 

e sustentável. 
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Sobre a Fundação Champagnat 

Missão 

A FCH é uma Instituição Privada de Solidariedade Social (IPSS) e Organização Não-governamental 

para o Desenvolvimento (ONGD) que assume como missão promover e apoiar iniciativas que 

contribuam para a melhoria de condições de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social, 

especialmente crianças e jovens. 

A FCH compromete-se na construção de um mundo melhor, onde os direitos sejam protegidos e 

respeitados e onde todos possam crescer num ambiente seguro e fraterno. 

Visão 

Promoção dos direitos humanos rumo a uma sociedade onde seja possível a integração, a educação 

e o desenvolvimento de crianças, jovens e famílias, principalmente as que se encontram em situação 

de vulnerabilidade social.  

Trabalho profissional e alinhado com a missão que permita construir projetos que promovam a 

supressão das necessidades dos beneficiários, tornando cada um protagonista do seu próprio 

desenvolvimento, sensibilizando e corresponsabilizando a sociedade no processo. 

Valores 

Compromisso com a transformação social, possibilitando a cada beneficiário potenciar as suas 

capacidades de modo a permitir a realização de objetivos sãos e construtores de uma sociedade 

mais justa. Ação educativa integral, colocando a pessoa no centro da intervenção. 

Implicação de todos no compromisso social, alargando a intervenção à comunidade e recebendo 

dela ferramentas de intervenção e transformação. 

Solidariedade como forma de atuar, desinteressadamente, com alegria e na perspetiva de que o 

serviço ao outro é factor de transformação das situações de vulnerabilidade social. 
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Comunicação, parcerias e angariação de 

fundos 

 

A comunicação, parcerias e angariação de fundos apresentam um valor estratégico no 

fortalecimento da nossa identidade corporativa, na construção de um bom conceito perante o nosso 

público e parceiros e na obtenção de apoio e valorização das nossas iniciativas.  

Durante o ano de 2015 mantivemos o foco na consolidação da Imagem da FCH que passou a ser 

usada em conjunto com os logotipos das respostas – Casa da Criança de Tires e Ludoteca da Adroana. 

Simultaneamente fizemos uma aposta na continuidade da comunicação realizada pela Casa da 

Criança de Tires e iniciamos um plano de comunicação para a Ludoteca da Adroana, procurando 

identificar formas alternativas de garantir a sustentabilidade financeira da Fundação Champagnat e 

das suas respostas. 

As atividades dinamizadas centram-se nas seguintes áreas:  

1. Comunicação 

2.  Parcerias  

3. Angariação de fundos. 

 

 

1. Comunicação: 

 

 Presença nas Redes Sociais - manutenção de duas páginas de facebook - Fundação 

Champagnat - Casa da Criança de Tires e Fundação Champagnat - Ludoteca da Adroana. 

 Presença em congressos e eventos de cariz solidário.  

 Conceptualização e conceção gráfica de vários materiais de comunicação: Agenda Anual da 

CCT; panfletos; postal de agradecimento; cartazes de atividades desenvolvidas na Ludoteca 

da Adroana; livro “Brincar a sério”. 

 Ações de sensibilização para o trabalho desenvolvido pela FCH no âmbito da educação para 

o desenvolvimento. 

 Manutenção de dois Sites - http://www.fundacaochampagnat.org/ e 

http://casadacriancatires.com; 

 Presença da CCT na plataforma Compra Solidária; 
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 Gestão da Mailing List, com 1718 amigos da Casa da Criança de Tires e Ludoteca da Adroana; 

 Elaboração da Newsletter Bimestral da Casa da Criança de Tires e Boletim Semestral da 

Fundação Champagnat; 

 Elaboração do Plano de Atividades, com publicação no site institucional; 

 Elaboração do Relatório de Atividades, com publicação no site institucional; 

 Comemoração do 20º aniversário da Fundação Champagnat e do 14º aniversário CCT; 

 Participação e presença em meios de comunicação Social: Programa Bem-vindos, TSF; 

Reportagem Cédric (Revista Sábado, Record. Sporting TV, Mais Futebol, Camarote Leonino, 

Diário de Notícia), Revista Blimunda; Jornal I; Revista Sábado; Jornal da Região; revista 

Marista; Boletim Fundação Champagnat; Jornal das 8 – comentário do Professor Marcelo 

Rebelo de Sousa. 
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2. Parcerias 

Sendo esta uma estratégia cara na concretização dos nossos projetos, a FCH prosseguiu com o 

objetivo de angariar novas parcerias e aumentar as alianças, potenciando projetos no âmbito da 

responsabilidade social das empresas, integrando estágios, dinamizando e fidelizando a nossa liga de 

amigos, atuando de forma empreendedora enquanto protagonistas da construção de uma sociedade 

mais justa e fraterna. Em 2015 contámos com as seguintes parcerias: 

 Cooperação e participação da equipa da CCT no trabalho com o Estabelecimento Prisional 

de Tires; 

 Cooperação e participação da equipa da CCT nas reuniões de monitorização e supervisão do 

Núcleo de Respostas Sociais e do Núcleo de Infância e Juventude definidas pelo Instituto de 

Solidariedade e Segurança Social (ISSS); 

 Participação da equipa da CCT nas redes sociais e grupos de trabalho promovidos pela 

Câmara Municipal de Cascais, nomeadamente na Rede Social, CLAS, DLBC Cascais 

Desenvolve; Grupo de Ação Local, Comissão social da freguesia de S. Domingos de Rana e 

Plataforma dos CAT´s; 

 Participação nas atividades e celebrações Maristas dinamizadas pelo Externato Marista de 

Lisboa e Colégio Marista de Carcavelos: Encontro dos Centros Maristas em Fátima, Festa de 

São Marcelino Champagnat, Festa da Castanha, Semana da Solidariedade, Teatro de Pais, 

Corrida Marista; Envolvimento de pais Maristas em ações de Team Building; Ações de 

formação (cursos Diretivos e Proteção da Infância), participação na reunião da rede Marista 

de ONGD promovida pelo Fundação Marista para a Solidariedade Internacional;  

 Manutenção do acordo de cooperação entre a Direção Geral dos Serviços Prisionais, o ISSS e 

Câmara Municipal de Cascais; 

 Manutenção do Acordo Atípico celebrado com o ISSS (CCT); 

 Manutenção do Protocolo de Qualificação das respostas sociais (CCT) e protocolo de Apoio 

ao Funcionamento de Ludotecas (LA) com a Câmara Municipal de Cascais; 

 Parceria com o IAC (Instituto de Apoio à Criança) (LA); 

 Integração da LA na Rede de Ludotecas de Cascais, no RODA e RODINHA; 

 Participação nas reuniões da Plataforma Portuguesa das ONGD´s, integrando o Grupo de 

Trabalho “Grupo de Ética”, com o objetivo de redigir o Código de Conduta das ONGD 

portuguesas. Realização de três oficinas do conhecimento sobre a temática da ética e código 

de conduta das ONGDs; 

 Membro da União Distrital das Instituições Privadas de Solidariedade Social; 
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 Membro da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade; 

 Acolhimento de 4 jovens na CCT e na LA no âmbito do programa Cultura Social; 

 Participação da CCT na Jornada de recolha de medicamentos, ação dinamizada pelo Banco 

Farmacêutico de Portugal; 

  Integração na CCT de 11 estágios académicos: Escola Tecnológica, Artística e Profissional 

de Nisa, Escola Profissional Val do Rio e Escola Secundária Frei Gonçalo de Azevedo; 

 Integração de 3 estágios profissionais do IEFP na CCT e na LA: Psicologia Forense, Educação 

de Infância e Animação Sociocultural; 

 Direção-Geral dos Serviços de Reinserção Social - Integração de arguidos no âmbito do 

trabalho comunitário (881 horas) na CCT; 

 Apoio à Escola Marista do Bilene na área informática; 

 Manutenção das parcerias informais.  

 

 

  



 
Fundação Champagnat – Relatório de Atividades 2015       9 

 

2. Angariação de recursos 

No ano de 2015, apesar da conjuntura económica do país, o esforço aplicado na angariação de 

fundos representou um acréscimo de 25% face a 2014. Para este resultado contribuíram as seguintes 

iniciativas: 

 Elaboração de 5 candidaturas a novos programas e projetos – Trekking for kids, Charities 

Trust, Fundrasing Campaign Worldcoo, Disney Fundraising, McDonald’s,  

 Celebração de novos Protocolos: Sarah Trading – Recolha e valorização de roupa e de 

calçado para reutilização e reciclagem; 

 Campanha IRS 2015 – conceção de um folheto explicativo da campanha em favor da FCH/ 

CCT e Lar Marista de Ermesinde; Divulgação junto dos amigos da FCH/CCT; Distribuição do 

mesmo na comunidade educativa Marista; 

 Dinamização de ações de Team Building no âmbito de obras de beneficiação dos espaços da 

CCT; 

 Implementação do Projeto Abracinhos, como contributo para a nossa sustentabilidade e 

prossecução dos nossos objetivos, tendo sido vendidos 49 exemplares de uma 1ª edição de 

60 unidades (CCT); 

 Dinamização e venda de 2357 exemplares da Agenda Anual da CCT de 2015; 

 Dinamização e venda de 239 exemplares do livro “Brincar a Sério”, de um total de 2000 

unidades;  

 Implementação da Feira Solidária da Casa da Criança de Tires a ocorrer no último sábado de 

cada mês; 

 Dinamização e participação em eventos comunitários para difusão e aproximação da 

comunidade envolvente ao trabalho desenvolvido pela CCT e LA: Participação Festas de 

Tires, Mercado da Vila de Cascais, Mercado do Campo Pequeno, Feira do Príncipe Real, 9ª 

edição do Arraial Solidário da Casa da Criança de Tires, 1ª Edição do Arraial Comunitário da 

Adroana; 

 Donativos particulares e de empresas. 
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Colaboradores e organização 

Colaboradores  

 

Os recursos humanos representam o maior capital da organização. A concretização da nossa 

intervenção dependeu do trabalho humano e da dedicação dos nossos colaboradores sendo que as 

competências relacionais foram tão relevantes como as competências técnicas e estratégicas. 

No final do ano de 2015 a FCH contava com 15 colaboradores nas seguintes respostas: 

Fundação Champagnat – 1 colaborador; 

Casa da Criança de Tires – 12 colaboradores; 

Ludoteca da Adroana – 2 Colaboradores. 

No sentido de adequar o quadro de pessoal às necessidades da CCT, procedeu-se à sua 

restruturação, passando de 14 para 12 colaboradores. 

Na Ludoteca da Adroana, face ao volume de trabalho identificou-se a necessidade de contratar mais 

um técnico a tempo parcial, passando para 2 colaboradores. Este incremento foi contemplado no 

contrato celebrado com a Câmara Municipal de Cascais. 

A nível salarial, houve um aumento global de 10% motivado pela alteração da tabela salarial do 

contrato coletivo. 

Relativamente a atividades dirigidas aos colaboradores, mantivemos a Sardinhada da Fundação 

Champagnat, realizada no Colégio Marista de Carcavelos, e o almoço de Natal, realizado no CCT e 

patrocinado por um doador. 
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"Mesmo passados quase nove anos recordo-me, como se fosse hoje, da primeira vez que entrei na 

Casa da Criança de Tires. Senti um misto de entusiasmo, pela oportunidade de começar uma nova 

experiência profissional e expectativa, porque na realidade não sabia ao certo o que me esperava. 

Depois de breves momentos à conversa com a pessoa responsável, que me explicou a missão da 

instituição e quais os objetivos do trabalho a realizar, percebi que esta seria uma “aventura” bastante 

desafiante e ambiciosa. Na realidade, este foi o início de um sonho tornado realidade… 

 

Na Casa encontrei crianças com diferentes histórias de vida, mas que em comum tinham o facto de 

necessitarem de uma família de verdade que salvaguardasse os seus direitos, até então negados 

pelos seus cuidadores. Ao longo destes anos partilhei e vivenciei momentos dolorosos e emocionantes 

que me deram mais força e vontade de trabalhar com estas crianças, para que pudessem voltar a ter 

uma vida “normal” recheada de bons momentos, vínculos saudáveis, sonhos e esperança num futuro 

melhor e mais positivo. 

 

Não tenho palavras que exprimam o meu agradecimento pelos momentos passados na Casa da 

Criança onde as vivências e partilhas, com adultos e crianças, me fizeram amadurecer e crescer 

enquanto pessoa e profissional, e me elucidaram para a importância da solidariedade e o amor pelo 

próximo." Fábio Anjos, Educador Social na Ludoteca da Adroana   



 
Fundação Champagnat – Relatório de Atividades 2015       12 

Organograma 

Em 2015 a FCH apresentava a seguinte estrutura organizacional: 

  

  

  

Conselho Fiscal Conselho Geral 
Conselho de 

Administração 

Casa da Criança de 
Tires 

Direcção Técnica 

Equipa Educativa 

Técnico superior de 
Mediação social 

Ajudantes de ação 
educativa 

Equipa técnica 

Psicólogo 

Assistente social 

Equipa de apoio 

Auxiliar de serviços 
gerais 

Ludoteca da 
Adroana 

Supervisão Técnica 

Equipa técnica 

Secretário 
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Organização 

 

A organização administrativa das respostas é uma das funções centrais da FCH. 

Neste sentido mantivemos os serviços de expediente geral, arquivo e apoio às respostas, dando 

tratamento de adequado e em tempo útil a toda a documentação de caráter contabilístico e 

financeiro. 

No âmbito de aquisições de bens/serviços, foram efetuados processos centralizados de compra, o 

que resultou num benefício monetário ou melhoria das condições de aquisição. 

Face à alteração do estatuto das IPSS (decreto-lei n.º 172-a/2014 de 14 de novembro), iniciamos o 

processo de alteração dos estatutos da FCH.  

A nível organizacional mantivemos contratos com os seguintes prestadores de serviços: 

 Contabilidade e processamento de salários – Tridigito; 

 Serviços informáticos – Softires; 

 Segurança, higiene e medicina no trabalho – Saniwork. 
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Áreas de Intervenção  

 

Em 2015 a FCH manteve como áreas de intervenção a Promoção e Proteção dos Direitos das 

Crianças, a Animação Territorial e o Voluntariado, desenvolvendo os seguintes projetos: 

1. Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças – Casa da Criança de Tires; 

2. Animação Territorial – Ludoteca da Adroana; 

3. Voluntariado – Voluntariado Nacional e Campos de Trabalho e Missão. 
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Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças – Casa da Criança de Tires 

 

Vivemos numa casa branca, cheia de janelas, com muita luz e um jardim onde podemos brincar 

seguros. Gostamos de conhecer novos amigos, das experiências que vivemos, dos lugares que 

conhecemos, das pessoas que nos dão colo. Mas esta casa fica longe de casa... Queremos muito ter 

uma família... Queremos poder mostrar tudo o que somos agora, queremos um novo começo. 

Cada criança é uma história por contar e, nessa história, todos temos um papel: ajudar a crescer, 

sarar feridas, preparar para o futuro, sorrir nas conquistas e ser a âncora nas tristezas. Inspiramo-nos 

em valores como o espírito de família, a solidariedade, a presença no projeto de vida de cada criança, 

acompanhando-as nas suas rotinas, reconhecendo as suas vitórias e sendo o suporte no seu 

crescimento. 

 

Tudo o que conseguimos resultou de um trabalho concertado entre as crianças e a comunidade que 

as envolveu, amigos e parceiros, assente na premissa de que partilhamos uma responsabilidade 

comum de zelar para que todas as crianças tenham direito a um futuro mais feliz e risonho.  
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No decorrer do ano de 2015 a medida de acolhimento residencial na CCT veio responder a situações 

de negligência, maus tratos e exposição a modelos de conduta desviantes que estiveram presentes 

nas 19 crianças que passaram pela Casa de Acolhimento Residencial. Este número traduziu-se em 11 

crianças encaminhadas pela Gestão Centralizada de Vagas e 8 provenientes do Estabelecimento 

Prisional de Tires. Destas crianças, 7 viram o seu projeto de vida concretizado, 6 no quadro de 

integração em meio natural de vida e 1 no âmbito de uma medida de apoio junto de pessoa de 

outro familiar.  

Por conseguinte, mantivemos um ambiente tanto física como humanamente acolhedor, no quadro 

de um acolhimento terapêutico, de modo a minimizar a separação e, por vezes, rutura das crianças 

com o seu meio natural de vida, identificando as problemáticas que motivaram o acolhimento e 

reabilitando crianças e famílias, numa abordagem integrada com o intuito de quebrar o ciclo 

transgeracional de negligência, mau trato, abuso e de criminalidade. 

Dos 12 pedidos analisados em 2015 foram integradas 9 crianças, perfazendo um total de 19 crianças, 

com a seguinte distribuição: 

 

 

As crianças provenientes do EPT preencheram a quase totalidade das vagas contempladas no acordo 

de cooperação celebrado. 

De enfatizar a intervenção junto das crianças que vivem no EPT com vista à sua socialização e 

minorar o impacto da vivência em meio prisional. Os resultados observados neste domínio impõem a 

Proveniência das Crianças acolhidas 

EPT

Gestão Centralizada de Vagas
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continuidade destas ações. 

Relativamente à caracterização dos beneficiários, podemos observar os quadros seguintes: 

Idade  2 4 5 6 7 8 9 11 Total 

Nº crianças  1 4 1 4 3 3 2 1 19 

Tabela 1- Caracterização etária dos beneficiários. 

 

Género Masculino Feminino Total 

Nº crianças  14 5 19 

Tabela 2 - Género dos beneficiários 

 

 

Para integração das crianças acolhidas em equipamento educativo, contámos com os seguintes 

parceiros: 

 Centro Educativo da Parede; 

 Escola Padre Agostinho; 

 Escola EB1 JI Tires. 

  

Escolaridade Jardim-de-

infância  

1 º ciclo EB 2º ciclo EB Total 

Nº crianças  6 10 1 17 

Tabela 3 - Escolaridade dos beneficiários 
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De entre os motivos de acolhimento referenciados, aqueles que se destacam pela maior 

expressividade numérica são a reclusão do progenitor e a negligência, como podemos observar no 

quadro seguinte: 

Motivo de acolhimento Reclusão do 

progenitor 

Mau trato Abuso sexual Negligência  

Nº crianças  8 1 1 9 

Tabela 4 - Motivo do acolhimento 

 

O tempo de permanência das crianças na CCT foi, na maioria dos casos superior a 6 meses. 

Tempo de permanência <6m 18-24m 24-36m >48m 

Nº crianças  2 3 12 2 

 

Por conseguinte, interveio-se no sentido de minorar os efeitos da residencialização prolongada 

constituindo um contexto privilegiado para a realização de determinadas intervenções terapêuticas e 

programas específicos, oferecendo um ambiente estimulante e sustentado, disponibilizando serviços 

especializados que respondessem às especificidades das crianças acolhidas. 

Todas as crianças integraram atividades extracurriculares. Estas atividades são oferecidas ou 

realizadas mediante de pagamentos de valores simbólicos.  
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O acompanhamento psicológico proporcionou às crianças momentos de autoconhecimento, reflexão 

sobre a sua história de vida, vivências e comportamentos, ajudando-as a ultrapassar as dificuldades 

inerentes ao acolhimento, a reparar danos emocionais do seu passado, a sanar o impacto na sua 

personalidade, comportamento e capacidade de relacionamento interpessoal e a promover as 

mudanças necessárias à diminuição do seu sofrimento psíquico. 

As crianças acolhidas beneficiaram dos seguintes acompanhamentos no âmbito da sua reabilitação 

física e psicológica:  

 

 

 

 

A intervenção realizada atende ao objetivo a concretização do seu projeto de vida. Durante o ano de 

2015 sete crianças reintegraram a família biológica. 

A intervenção estende-se à família das crianças residencializadas visando escrutinar as competências 

parentais, pessoais e sociais, a qualidade do vínculo afetivo estabelecido e das interações registadas 

entre todos os elementos da família nuclear e alargada, bem como a capacidade para a mudança, no 

sentido de se ultrapassar a situação de crise que despoletou o acolhimento residencial. 

Em 2015 foram realizados atendimentos sociais às famílias biológicas de todas as crianças acolhidas, 
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visitas domiciliárias às famílias e articulou-se com as entidades parceiras interventoras nos 

processos: Tribunais, CPCJ, ECJ, Equipa de Reinserção Social; Educadoras do EPT. Paralelemente 

foram dinamizados programa de competências pessoais e sociais. 

Cientes dos desafios que se colocam ao futuro do sistema de proteção e promoção, continuamos a 

encarar o acolhimento residencial como uma valência crucial mantendo-nos firmes nos princípios 

pelos quais regemos a nossa atuação: complementaridade, fortalecimento das parcerias, presença, 

justiça, solidariedade, amor ao trabalho e envolvimento da comunidade envolvente, para 

reconhecimento desta resposta social como ferramenta capaz de assegurar a reabilitação, presente e 

futura, das crianças vítimas de qualquer tipo de exploração, abuso, mau trato e negligência.  
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Animação Territorial - Ludoteca da Adroana 

No ano de 2015, a Ludoteca da Adroana consolidou a sua intervenção enquanto recurso da 

comunidade, advogando um crescimento simultaneamente consistente, sustentável e inclusivo. 

A afluência de beneficiários da Ludoteca foi o aspeto mais marcante da intervenção, reflexo da 

necessidade de existência deste tipo de respostas sociais para colmatar a falta de oportunidades e a 

promoção da inclusão social. Este crescimento deveu-se em grande parte à relação de proximidade 

com a comunidade mas também à oferta diversificada de serviços, bem como à inexistência de 

contrapartida financeira para frequentar o espaço, reanimando uma resposta socioeducativa que 

passou a cumprir o seu objetivo mais caro que era assumir-se como uma referência na comunidade. 

Neste enquadramento registou um aumento de 37 inscrições perfazendo um total de 97 

beneficiários entre crianças residentes no bairro da Adroana, crianças da comunidade envolvente e 

crianças que residindo no bairro tinham uma imagem depreciativa da Ludoteca, assumindo-a como 

uma resposta exclusiva para crianças de origem africana. Durante o ano de 2015 assistiu-se a uma 

maior frequência de crianças entre os 4 e os 12 anos, seguindo-se a faixa das 12 aos 15 anos. Em 

paralelo observou-se uma tendência de aproximação de jovens maiores de 15 anos visando a 

utilização do espaço multimédia e dos jogos de exterior como meio para ocupação dos tempos de 

ócio. 

Na realidade a gestão dos tempos livres tem vindo a afirmar-se como um dos principais desafios que 

a Ludoteca pretende dar resposta face à lotação máxima de 25 beneficiários, que está aquém de 

cumprir as solicitações diárias, deixando desatendidas uma boa parte das crianças e jovens.  

Em 2015 foram dinamizadas medidas como forma de promover o direito a brincar, como atestam as 

iniciativas que ocorreram no âmbito da celebração do Dia Internacional do Brincar, bem como a 

realização de um Workshop aberto à comunidade sobre a Importância do Brincar para o 

Desenvolvimento Infantil. 

No âmbito da ludoteca itinerante, em parceria com a DNA Cascais, continuámos a marcar presença 

mensal no Mercado da Vila de Cascais e a animar o espaço dedicado a crianças, Espaço Cri’arte, onde 

foram disponibilizadas atividades ludicopedagógicas, workshops, pinturas faciais e modelagem de 

balões, com impacto ao nível da visibilidade da ludoteca da Adroana, bem como a aproximação e 

captação de novos públicos. 

Os diversos espaços da Ludoteca (dramatização, construção, artes plásticas, jogos de tabuleiro, 

casinha, biblioteca, multimédia e espaço de dança) foram de livre acesso e estiveram disponíveis 
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para crianças, jovens e respetivas famílias. No âmbito do trabalho em rede com os diversos parceiros 

da comunidade, a ludoteca cedeu os espaços para a dinamização de atividades, nomeadamente para 

o workshop de costura durante dois dias por semana; festas de aniversário, no total de 3 cedências;  

grupo de teatro da Adroana que utilizou o espaço semanalmente e ainda cedência do estúdio para a 

prática de dança artística.  
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Com o intuito de aumentar e diversificar as experiências lúdicas dos beneficiários e 

potenciar/maximizar a capacidade e qualidade da resposta, a Ludoteca disponibilizou uma oferta 

diversificada, dinamizando sessões de culinária, aulas de judo e Capoeira, aulas de ginástica, de 

dança, ateliers de construção e artes plásticas numa regularidade mensal. 

No que se refere aos projetos, a Ludoteca implementou a partir de fevereiro de 2015 o programa 

Ser, “Massage in Schools”. 

No período das férias da Páscoa foi dinamizado um atelier, a Fábrica de Histórias, que consistiu na 

escrita e ilustração do livro “Brincar a Sério” que contou com a participação de trinta e três crianças e 

jovens.  

Para os população adulta, no âmbito do projeto Abracinhos, foi dinamizado um workshop de costura.  

Foi também realizada uma atividade no âmbito do projeto C’almaria que teve como objetivo a 

intervenção junto de mulheres em situação de vulnerabilidade social, com vista à sua valorização, 

empowerment e igualdade de oportunidades, realizando-se uma atividade conjunta entre mães e 

filhos. 

Em conjunto com as entidades que trabalham no território realizou-se o primeiro Arraial Comunitário 

da Adroana e a Festa de Natal. 

No período das férias de verão a Ludoteca ofereceu um leque variado de atividades lúdico-

pedagógicas para crianças com idades entre os 6 e os 9 anos durante o mês de julho, contando com 

um total de cinquenta e nove inscrições. 

Os passeios e visitas efetuadas à comunidade envolvente (Jogo de futebol da Seleção Portuguesa no 

campo do Estoril Praia, Urban Splash, passeio de barco à vela, participação na festa dos Avós na Casa 

da Criança de Tires, apresentação de uma coreografia no Lar de Bicesse, passeio ao Circo no Coliseu 

dos Recreios, visita ao Parque da Liberdade em Sintra, almoço de natal na Casa da Criança de Tires, 

participação na festa de Natal do Centro Comunitário de Carcavelos, passeio à Roda Gigante e à pista 

de gelo em Cascais) foram cruciais no sentido de aproximar as crianças e os jovens à realidade vivida 

no seu concelho. 

Tendo em conta a vertente comunitária da Ludoteca e as necessidades identificadas foram 

distribuídos setenta kits de material escolar a crianças e jovens no início do ano letivo e trinta 

cabazes de natal às famílias apoiadas pela resposta, com o apoio do Colégio Marista de Carcavelos. 

Os contornos característicos desta população têm exigido uma maior diversificação de abordagens e 
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um redirecionamento de ações para intervenção com crianças multidesafiadas, mulheres vítimas de 

violência doméstica, jovens desocupados e homens desempregados. Cada um destes grupos contém 

em si desafios próprios que devem ser ponderados face à sua realidade social, o que impõe a 

continuidade da existência da Ludoteca como medida da aproximação para um efetivo diagnóstico 

de necessidades, com vista a atuar de forma consistente sobre a exclusão social através de uma 

prática diferenciadora, flexível e dinâmica, passível de ajustar aos diferentes grupos.  
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Voluntariado 

O voluntariado foi, desde a sua fundação, uma área fundamental da intervenção da Fundação 

Champagnat. Desde sempre apostámos na formação e promoção do voluntariado como ferramenta 

de transformação social. 

Procuramos que os nossos voluntários sejam embaixadores dos nossos valores e peças importantes 

para a prossecução da nossa missão. 

Durante o ano de 2015 contámos com 10 voluntários na Casa da Criança de Tires, 4 jovens do 

programa Cultura Social (CCT e LA) e 3 voluntários no Campo de Trabalho Missão (CTM) de 

Moçambique. 

A equipa de voluntários da CCT ocupa-se de diversas tarefas não imputadas ao quadro de 

funcionários. Para potenciar a integração e crescimento dos mesmos, foram dinamizados 3 

encontros com o objetivo de adquirirem ou reforçarem as boas práticas no quadro da filosofia e 

cultura da instituição. 

 

Campos de Trabalho e Missão 

 

O projeto CTM é um projeto conjunto da FCH, Província Marista Compostela e SED que contempla a 

formação, envio e acompanhamento de voluntários em missão.  

Fazem parte da equipa de formação quatro irmãos maristas e dois leigos. 

A formação é partilhada por voluntários de toda a província Marista Compostela e é realizada em 

Salamanca e Vouzela. No total foram realizadas três sessões de formação e uma de avaliação. 

O grupo de voluntários portugueses foi composto por um Irmão Marista, uma ex-aluna Marista e 

uma voluntária da Casa da Criança de Tires. 

A missão do grupo decorreu no Biléne, na escola Marista dessa localidade e durante seis semanas 

desenvolveram as seguintes atividades: 

 Organização e apoio à gestão da Biblioteca Escolar e apoio em atividades desportivas; 

 Organização da sala de professores; 

 Atividades Pastorais; 

 Passeios com os alunos; 
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 Animação de recreio; 

 Apoio escolar: 

 Apoio administrativo; 

 Desenvolvimento de atividades desportivas. 

 

No final do ano de 2015 iniciou-se a nova campanha CTM 2016 com a seleção de novos 

voluntários. A 31 de dezembro de 2015 foram selecionados 3 voluntários portugueses. 
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Dados económicos 2015 

Fundos Recebidos por origem 

 

Fundos Recebidos por origem - Comparativo a 5 anos 

 

Financiamento por projeto 

                                                                                    

O relatório de Contas da Fundação Champagnat pode ser consultado na íntegra em www.fundacaochampagnat.org. 
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Obrigada! 

Acessorize*ACL Serviços de Informática*Alfarroba*Angelini 

Farmacêutica*Armeios*Artransformer*Associação Crescer Bem*Associação D. Pedro V*Associação 

de Pais e Mestres do Externato Marista de Lisboa*Associação Portuguesa de REIKI*Associação Social 

dos Idosos da Amoreira*Atelier Real Bruno Vicente*Banco Farmacêutico*Bar do Tires*Barclays 

Bank*Berner*Burguer King*Brasa da Bela Vista*BPI*CADIN*Câmara Municipal de Cascais*Cascais 

Dinâmica*Cedon Clínica de Medicina Dentária*Central de Cervejas*Centro de Interpretação da 

Ponta da Sal*Cabeçudos – Fábrica de Histórias*Charities Trust Charitys 

*Chicco*Cobermaster*Cococi*Colaboradores Oneycares*Colaboradores Somague*Colaboradores 

Vinair*Clínica Médica Dentária de S.João*Clube Brisa*Clube Millennium BCP*Colégio Marista de 

Carcavelos*Colégio Ramalhão*Colégio St. Dominics*Colégio Santa Doroteia*Colt Technology* 

Continente de Cascais*CTT*Daymon*Desportivo de Monte Real*Direção Geral de Reinserção Social e 

dos ServiçosPrisionais*Disney Volunteers*Eh Possível*Ellegantia*Escola Conde de Oeiras*Escola CS 

Marítimo Trajouce*Essilor*Estabelecimento Prisional de Tires*Externato Educação 

Popular*Externato Marista de Lisboa*Farmácia Areias*Ferrostaal*Fortuna Papelaria*Fujitsu 

Technology Solutions*Fundação Axa Coração em Ação*Fundação Stanley Ho*Fundação 

Sporting*Funlanguages Oeiras*Gabinete Jurídico e Notariado Cláudia Paiva*Galp Energia*Galp 

Voluntária*GL Garrad Hassan Ibérica SLV, RP*Grupo Azevedo Farmacêutica*Grupo Mão 

Amiga*Grupo Motards do Ocidente*Grupo Sportivo 1º de Maio*Hikma*Husqvarna Portugal 

SA*Imaginação Fértil*Imagine More*Inatel*ING Belgium*Inner Wheel Clube de Cascais*Instituto 

Missionário Marista de Vouzela*Instituto de Solidariedade e da Segurança Social*Interpartner*Jaba 

Recordati*Jardim de Infância do Arneiro Conde Ferreira*Jumbo Cascais*Kampus do Tires*Koch 

Engineering*Leaseplan*Lemon Live Entertainment* Lidl Linhó*Logos Comunhão Cristã*Mac 

Donald´s*Marisqueira de Tires*MEC Global*Microsoft*Mimosa*Miranda Correia Amendoeira & 

Associados*Monte Selvagem*Mundo dos Cheiros*Netjets*Nucase*Numbersmania*Oki 

Portugal*Olho Nú Lda*O Pescador*Os 

Santinho*Pastelaria Vanilla*Preço Certo*PROCME* Província Portuguesa Da Congregação Dos 

Irmãos Maristas *PTPRO Serviços de Gestão SA*RES Medical*Rotary 

Internacional*Samsung*Sumol&Compal*Smartly Fun*Tap*Santander Totta*Sonae*Sr. Banana*St. 

Dominics*Taverna do Rogério*TCPI*Wide Travel*União de Tires*Vela Solidária*Zippykids Store 
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Fundação Champagnat 

Estrada de Benfica, nº372 1500-100 Lisboa 

217780073 

funda_champagnat@maristascompostela.org  

www.fundacaochampagnat.org 

 

Casa da Criança de Tires 

Avenida Amália Rodrigues nº 23 2785-613 Tires 

214456802 - 913793017 

casadacrianca.tires@fundacaochampagnat.org  

http://www.casadacriancatires.net/ 

 

Ludoteca da Adroana 

Rua Piaget, loja 164, Largo dos Amores Perfeitos, 2645-012 Adroana, Alcabideche 

218 260 318 - 938 095 076 

ludotecadaadroana@fundacaochampagnat.org 

 


