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A nossa 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, inspirados nos princípios e 
valores Maristas. A Fundação Champagnat [FCH] 
compromete-se na construção de um mundo 
melhor, onde os direitos sejam promovidos, 
protegidos e respeitados e onde todos possam 
crescer num ambiente seguro e fraterno.
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Mensagem da Direção  

Sabemos que cada pessoa influencia aqueles com quem se 
relaciona e a comunidade onde está inserida. Acreditamos que 
cada pessoa deve ser protagonista no seu processo de 
mudança pessoal. É essa certeza que nos move em cada dia, e 
nos faz apostar na nossa missão de melhorar as condições de 
vida das pessoas, ajudando-as a promover o seu potencial de 
mudança. A nossa ação em 2019 traduziu esse nosso acreditar 
e sentir e seguiu o desígnio da Província Marista de Compostela 
de impulsionar a missão social, respondendo às emergências 
das crianças, dos jovens e das suas famílias. Assumimos o estar 
presente, a serviço do próximo e o espírito de família como 
elementos fundamentais na nossa intervenção, facilitando a 
proteção e promoção dos direitos de todas as crianças e jovens 
em perigo, a capacitação e reorganização das dinâmicas 
familiares e a inclusão social de crianças e jovens em risco. Com 
efeito, apostámos no trabalho em rede para potenciar o impacto 
social da nossa atuação, favorecendo o estabelecimento de 
relações de confiança mútua e um caminhar juntos, rumo a uma 
sociedade mais justa, solidária e fraterna. Apostamos, ainda 
num processo de avaliação interna e externa ao funcionamento 
da FCH enquanto corpo organizacional, detentor de vários 
projetos sociais, que carecem de um acompanhamento técnico 
especializado, atendendo a uma temporalidade futura. Neste 
contexto, procurámos robustecer a cultura e filosofia da nossa 
entidade, mitigar e resolver as fragilidades detetadas, 
promovendo uma maior eficácia e eficiência de ação através da 
criação de uma nova centralidade de decisão estratégica que 
estabeleceu objetivos a atingir, monitorizou a implementação de 
iniciativas e mediu resultados atingidos como forma de 
promover, pelos mecanismos de ação-reflexão-correção, um 
ciclo virtuoso de desenvolvimento.



Solidariedade e 
Fraternidade 
 ”Tudo está relacionado, e todos nós, seres humanos, 
caminhamos juntos como irmãos e irmãs numa 
peregrinação maravilhosa” (Laudato Si’, nº 70).  

(Papa Francisco)



Testemunho 

“A primeira vez que fui à Casa da Criança de Tires foi no 
carnaval do ano passado. Não sabia o que esperar: se as 

crianças iam ser tímidas, ao que é que íamos brincar, se elas iam estar 
interessadas em brincar connosco, e apesar de eu estar também com 
um bocadinho de receio (timidez) de entrar lá por estar mascarada de 
ninja (porque a professora de filosofia sugeriu que fôssemos 
mascarados) e por não os conhecer, ganhei coragem e pensei que 
aqui não era eu que devia estar tímida pois ia lá especificamente para 
estar com as crianças.  

Mal entrei pelo portão verde, lembro-me de ouvir alguém dizer “Uma 
ninja!!!” com o entusiasmo de uma criança que achava que eu era 
mesmo uma ninja real. Toda a minha possível timidez desapareceu 
porque deparei-me com crianças que, embora eu não conhecesse de 
nenhum lado, me vieram abraçar e cumprimentar e começaram logo a 
chamar-me de ninja e a pedir para brincar com eles, puxando-me por 
uma mão para o jardim. A própria casa também não era nada como 
eu imaginava. Era maior do que imaginava, tinha um jardim que 
qualquer criança desejaria, e era muito mais acolhedora do que eu 
pensava que seria. Depois apercebi-me que para 10 ou mais crianças 
era mesmo aquilo que era necessário e que a minha imaginação me 
tinha atraiçoado. Nesse dia brincámos imenso e fiquei a conhecer 
todas as crianças pelo nome. Fizemos máscaras com pinturas, e os 
mais velhos, no fim, antes de nos irmos embora, até nos ensinaram 
alguns truques de skate. Eles acolheram-nos como fizéssemos parte 
da casa e como se tivéssemos a idade deles. Naquele dia fiquei a 
conhecer aquela diferente realidade, onde crianças não vivem com os 
seus pais, mas com outras crianças, com as quais não têm nada a ver 
(sem ser os irmãos) e com os monitores que fazem o trabalho que não 
lhes caberia a eles num curso normal da vida, por assim dizer. Quando 
a minha mãe chegou, apesar do cansaço de estar a brincar com 
crianças energéticas o dia todo, não me queria ir embora, e quando 

me sentei no carro não me podia sentir mais grata por ter tido uma 
oportunidade destas e também por ter proporcionado às crianças um 
momento de grande diversão.  Fui-me embora com a promessa que 
voltaria e assim fiz.  

As outras vezes que fui lá não foram muito diferentes da primeira, com 
exceção de que já as conhecia, uma exceção que no fundo faz toda a 
diferença embora eles ajam como se já nos conhecessem, e também 
com a exceção de que cada vez que ia era mais divertida que a 
anterior. Eles foram-me contando as suas “histórias” mesmo sem eu 
lhes perguntar; e isto é o que eu gosto nas crianças: não acham ainda 
que qualquer coisa que aconteceu nas suas vidas as insere em 
qualquer tipo de grupo ou que existe alguma diferença no que 
passaram (até algum adulto lhes dizer), e por isso contam tudo de livre 
vontade e sem qualquer receio de que julguemos. Uma das crianças 
até nos perguntou, após nos mostrar o seu quarto, se o nosso era 
igual ao dela. E claro que dissemos que sim.   

Adoro cada vez que vou lá e de facto é uma experiência que teve um 
grande impacto na minha vida por ver como estas crianças, menos 
afortunadas que aquelas que conheço normalmente, vivem e brincam 
de maneira igual a quaisquer outras com todas as suas necessidades 
correspondidas e felizes apesar das circunstâncias. Não posso dizer 
com certeza que a minha presença lá tenha tido um impacto na vida 
das crianças, mas espero que sim. 

E um obrigada especial à professora de filosofia e ao Voluntariado do 
Colégio por nos proporcionar estas experiências maravilhosas!” 

                                  Maria Oliveira, Voluntária Marista, 11.º 1A, CMC  



A Fundação 
Champagnat  
“A expressão “realização pessoal e profissional” continua 
na moda e não deixa de ser essencial no nosso rumo. A 
minha colaboração na Fundação Champagnat 
possibilitou-me conhecer pessoas que utilizam os seus 
talentos ao serviço dos outros. Olhando para elas, 
apercebo-me que, independentemente da sua idade, 
estão cheias de tempo e quanto mais tempo dão aos 
outros, mais tempo ganham. Talvez seja essa a 
verdadeira magia dos afetos: quanto mais damos, mais 
ricos nos tornamos”.  

Bruno Reis, membro do Conselho Geral da Fundação 
Champagnat 



Quem somos 

A FCH é uma instituição Privada de Solidariedade 
Social (IPSS) e Organização Não-Governamental 
para o Desenvolvimento (ONGD) que assume a 
missão de promover e apoiar iniciativas que 
contribuam para a melhoria de condições de vida 
de pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, especialmente crianças e jovens.  

Somos Maristas. Cada um de nós como 
instituição e como pessoa é a imagem 
Marista na comunidade onde estamos 

inseridos. Como Maristas estamos presentes, 
com cabeça e coração, e temos dois relevantes 
modelos de caminho, bem claros e elucidativos, 
Maria, a nossa Boa Mãe e os valores de 
Marcelino Champagnat, materializados nas tês 
violetas: Humildade, Simplicidade e Modéstia.  

Na senda da promoção dos direitos humanos, 
rumo a uma sociedade mais fraterna, onde seja 
possível a integração, a educação e o 
desenvolvimento de crianças, jovens e suas 
famílias, como Maristas trabalhamos dizendo 
que SIM, de modo a que cada um seja 
protagonista do seu próprio crescimento, 
sensibilizando e corresponsabilizando a 
comunidade civil neste processo. 

Tendo por base valores e princípios sólidos, com 
uma equipa de profissionais  comprometida e 
trabalhando em parceria com entidades com 
áreas de atuação complementares, apostamos 

em projetos, programas e respostas sociais com 
impacto social, e almejamos que os mesmos 
possam ser replicados, influenciando mais 
pessoas e comunidades. 

No âmbito da nossa intervenção guiamo-nos 
pelos seguintes valores:  

Compromisso com a transformação social, 
possibilitando a cada beneficiário potenciar as 
suas capacidades e a sua força, de modo a 
permitir a realização de objetivos sãos e 
construtores de uma sociedade mais justa e 
fraterna. 

Presença alargando a nossa atuação à 
comunidade e recebendo dela ferramentas de 
intervenção e de transformação. 

Solidariedade como forma de atuar, com alegria 
e na perspetiva de que o serviço ao outro é um 
fator de transformação social.



Testemunho 

“Ser Voluntário é como dar um presente, entregamo-nos 
ao Outro sem esperar nada de volta. Assim, quando 
cheguei à Casa da Criança e, pela primeira vez, não 
imaginava que ao entrar, ia ser recebida por calorosos 
abraços das crianças que lá vivem. Senti que esta seria 
uma experiência bastante diferente daquelas que 
alguma vez tinha tido no voluntariado. No final desse dia 
e dos outros em que lá estive, sei que as crianças 
ficaram com um coração tão cheio quanto o meu. Se 
tivesse de resumir a minha experiência na Casa da 
Criança numa palavra, esta seria AMOR. É esse 
sentimento que descreve a relação que eu e todos os 
voluntários têm com as crianças. É impossível ficar 
indiferente, é impossível esquecer e não voltar. O 
voluntariado é a prova que o amor é melhor partilhado.” 

Margarida Bastos, Voluntária Marista, 11.ºD CMC  

 



Histórias da nossa 
História 
Somos uma IPSS e uma ONGD com mais 

de 20 anos de experiência e de trabalho. Desde 1995 
que, com os nossos parceiros, percorremos caminhos 
de desenvolvimento e de compromisso social. Em 2019 
a nossa história construiu-se com as histórias de tantas 
crianças, jovens e famílias, que tem um rosto, e com as 
quais caminhamos enquanto família global. A FCH 
apoiou 1872 crianças, jovens, famílias e profissionais 
através dos seus programas e projetos: Campos de 
Trabalho e Missão, Casa de Acolhimento Residencial, 
Casa da Criança de Tires, Ludoteca da Adroana, 
Contrato Local de Desenvolvimento Social, Centro de 
Apoio à Família e EcoLudoteca, nas áreas de proteção 
das crianças e promoção dos seus direitos, animação 
territorial e educação não-formal e na intervenção 
familiar, em territórios de risco e de vulnerabilidade 
social, que beneficiaram e partilharam Valores Maristas 
porque acreditamos que a humildade, simplicidade e 
modéstia com que procuramos atuar são valores 
potenciadores de mudança e da transformação social 
que desejamos.



Testemunho 

“Eu sou a Leonor, e tenho realizado voluntariado na 
Casa da Criança algumas vezes, e acho que por mais 
que tente expressar num papel como eu me senti 
depois de ter estado com as crianças, nunca o 
conseguiria fazer, porque aquelas crianças fizeram-me 
perceber que por mais que a vida não lhes tenha sorrido 
em alguns aspetos, elas conseguiram sempre ter um 
motivo para sorrir, e isso é incrível! É algo que me deixa 
extremamente feliz, radiante e orgulhosa deles! As 
crianças são de quem sinto muito falta nesta 
quarentena, porque todos os abracinhos, miminhos e 
brincadeiras que partilhávamos, preenchiam-me e 
faziam com que eu viesse da Casa da Criança sempre 
com um coração cheio! Espero poder voltar à Casa da 
Criança o mais rápido possível porque, apesar de 
podermos estar pouco tempo juntos, eu sei que 
pudemos fazer a diferença na vida delas e isso é uma 
sensação incrível e indescritível! 

Leonor Mendonça, Voluntária Marista, 11.º1A CMC  

 



Factos e números FCH 
em 2019  

243 crianças na área da proteção e 
promoção dos direitos 116 famílias em 
situação de crise 115 jovens em risco de 
exclusão social 2 adoções 118 agentes 
educativos e munícipes capacitados 29 
assistentes operacionais de 4 
Agrupamentos de Escolas de 10 redes e 
plataformas no âmbito da nossa influência 
política 170 colaboradores de empresas 
realizam 6 obras de beneficiação de 
espaços no âmbito da responsabilidade 
social 77 voluntários 6669 seguidores do 
nosso trabalho nas redes sociais 1717 
recebem as nossas notícias através do 
boletim e newsletter.


MUITOS SONHOS POR CONCRETIZAR! 



O que nos distinguiu! 

A nossa proposta de intervenção para a área social, em constante 
movimento, compreendeu a pesquisa, a investigação, a ação e a 
reflexão da nossa prática diária e das realidades onde estivemos 
desafiados a intervir, a partir da construção coletiva de boas práticas e 
de competências técnicas rumo a um maior impacto social. 

Estivemos presentes e ao serviço. A presença foi, sem 
dúvida, a característica que mais nos distinguiu. As crianças, 
jovens e famílias quando experimentaram o afeto no ambiente 

da intervenção, sentiram-se amados, e a educação e formação 
fundamentadas em valores humanos conduziram ao efeito desejado. 
Esta presença transcendeu a mera presença física num local ou grupo, 
pressupôs vínculo de interação, reflexão constante, afeto nas relações 
e culminou numa aprendizagem significativa e transformadora. 

Ouvimos e construímos juntos numa abordagem centrada na 
convivência, no espaço de diálogo, no respeito pelas diferenças e na 
valorização da diversidade. Construindo juntos, demos lugar ao 
sentimento de pertença e de referência. Aceitámos incondicionalmente 
e estivemos com predisposição para o outro, no seu fazer e sentir. 
Esta forma de atuação estendeu-se às nossas parcerias que 
ocorreram numa lógica de prossecução de objetivos comuns, de 
complementaridade e partilha de competências. 

Promovemos espaços de crescimento Construímos espaços e 
rotinas com intencionalidade terapêutica para que retratassem uma 
história construída e vivida, contribuíssem para a reflexão de valores e 
despertassem a consciência crítica em todos os nossos beneficiários. 
Estes ambientes transmitiram cuidado, interação, movimento, 
identidade e um espírito de família. 

Respeitámos a criança e o jovem. Entendemos cada criança 
e cada jovem como sujeitos da sua história e como tal a sua 
família também  foi considerada e incluída, como parte da 

multiplicidade de relações que constituíam os nossos beneficiários 
enquanto pessoas, possibilitando a definição das estratégias possíveis 
para promover a autonomização, a cidadania, a solidariedade e a 
fraternidade. 

Foram as nossas mais-valias: 

Consciência crítica - posicionamento argumentativo para provocar 
transformações com responsabilidade; 

Criatividade - potencialidade que facilitou a superação de desafios, 
como fonte de renovação e dinamismo, abertura e flexibilidade; 

Interação - com o outro, com o mundo, num processo de articulação 
e de construção do conhecimento com significado; 

Ética - formação de uma identidade individual e coletiva em busca de 
uma cidadania voltada para a diversidade cultural; 

Olhar conceptual - a relação entre a teoria e prática que promovesse 
um olhar crítico da realidade onde estamos inseridos. 

FOMOS PESSOAS COMPROMETIDAS COM A NOSSA MISSÃO 
DE CUIDAR DAS PESSOAS E DA NOSSA CASA COMUM! 

                        



O NOSSO ANO EM REVISTA 
A nossa intervenção pautou-se por uma metodologia 
dinâmica, participativa, orgânica e em permanente 
construção e  aprendizagem. Num processo de 
transformação social corresponsável cada criança, 
jovem, família, entidade e/ou comunidade apreendeu o 
estritamente necessário para o seu crescimento e ou 
estratégias e ferramentas para melhorar o seu meio 
circundante.  

“É importante reconhecer que, para realizar qualquer 
projeto, plano ou iniciativa, juntamente com um bom 
planeamento e organização, cada um de nós tem um 
papel indispensável e fundamental. Assim o expressa a 
frase do nosso documento capitular: Sabemos que não 
bastam planos e estratégias. Somos chamados à 
conversão pessoal e coletiva para que todos os maristas 
nos convertamos em verdadeiros discípulos, e as 
nossas comunidades sejam faróis de luz e rosto Mariano 
da Igreja no meio do mundo.” (XXII Capítulo geral) Ir. 
Ernesto Sánchez Barba, Superior Geral)



Eixos Estratégicos  
“A Educação é o melhor serviço que se pode prestar à 
sociedade, pois é a base de toda a transformação de 
progresso humano, tanto pessoal como 
comunitário” (Papa Francisco)



Testemunho 

“Lembro-me da primeira vez que fui lá, até parece que 
foi hoje. No início estava com um bocado de receio que 
os meninos não gostassem de mim por alguma razão, 
mas eu logo que entrei eles vieram-nos abraçar, cheios 
de alegria e energia. Isto é um sinal de que todas as 
crianças que estão nesta casa têm um coração de ouro 
e são muito especiais para nós! Quando lá estou, sinto-
me mesmo bem, adoro brincar com as crianças e os 
monitores são muito atenciosos. Cada minuto que 
passo naquela casa aproveito ao máximo, e quando 
saio só penso quando é que irei voltar. Gostei muito de 
ter a oportunidade de conhecê-los e só penso quando é 
que podemos voltar a estar com eles para fazermos 
todas as nossas brincadeiras.” 

Carolina Correia, Voluntária Marista, 11.º1A CMC  

 



1Eixo Estratégico: Educação, Solidariedade e 
Desenvolvimento 


Objetivo: 

Mais pessoas qualificadas e com competências para 
intervir em realidades sociais vulneráveis  

A educação é uma ferramenta fundamental para despertar 
consciências para as temáticas de solidariedade, equidade, justiça 
e inclusão, bem como para a transmissão de valores de cidadania. 
Contribui, assim, para a formação de sujeitos críticos, envolvidos 
com pessoas e realidades diferentes, inspirando processos de 
aprendizagem de reflexão-ação, na construção de novas realidades 
familiares e comunitárias.


Atendendo à realidade de muitos profissionais, em vários domínios, 
que exercem as suas funções sem muitas oportunidades de 
atualização dos seus conhecimentos e inferindo que a ausência 
desses conhecimentos têm um impacto direto quer nas suas vidas, 
quer junto daqueles com quem trabalham, em particular nas áreas 
sociais (saúde, desenvolvimento comunitário, proteção social), 
nomeadamente junto crianças e jovens em situação de 
vulnerabilidade social, definimos com prioritário atuar na 
capacitação dos agentes educativos escolares, assumindo-os 
como um foco de disseminação de boas práticas e de facilitação de 
educação inclusiva.


1. Reforço de Competências Profissionais dos agentes 
educativos  

Neste contexto o nosso trabalho materializou-se na apresentação 
de plano de formação para agentes educativos, das escolas do 
concelho de Cascais, no sentido de reforçar as suas competências 
de modo a possibilitar um melhor acolhimento e integração em 
equipamentos sócio-educativos da comunidade, de crianças e 
jovens em situação de vulnerabilidade social. 


29 Assistentes Operacionais beneficiaram de formação sobre a 
temática “Cuidar de quem Cuida”, em articulação com o 
Departamento de Educação da Câmara Municipal de Cascais e 
Centro de Formação de Escolas de Cascais.


4 Agrupamentos de Escolas de Cascais com profissionais mais 
capacitados para um melhor acolhimento e integração de crianças 
e jovens, atendendo às suas especificidades; 


Impacto 

29 agentes educativos com competências reforçadas e que 
exerceram a sua função com qualidade e facilitaram uma melhor 
integração de crianças e jovens com realidades sociais vulneráveis.


4 Agrupamentos de Escolas de Cascais melhoraram o processo 
de integração de crianças e jovens e de acolhimento dos 
Encarregados de Educação.



2. Voluntariado Nacional e Internacional  

Ovoluntariado é um exercício de participação cívica. Este 
pode ser exercido em vários contextos mas, 
independentemente da sua localização, permanece 

ancorado na gratuidade e na disponibilidade para o encontro com o 
outro, constituindo uma experiência formadora em termos pessoais 
e sociais. A afetação de voluntários a projetos sociais e 
comunitários tem sido uma mais valia no incremento de recursos, 
partilha de conhecimentos e de talentos. 


O nosso trabalho apostou em novas abordagens de voluntariado 
jovem assente numa missão de captar, fixar e desenvolver 
conhecimento, de criar condições para uma juventude dinâmica, 
empreendedora, capaz de conceber o seu futuro com autonomia, 
segurança e com capacidade de intervenção e participação ativa na 
comunidade, nas esferas pública e privada. 


Alargando-se esta atividade a várias franjas etárias, proporcionámos 
aos nossos voluntários um novo olhar sobre realidade que os rodeia 
e, assim, uma maior reflexão sobre seu papel como agentes de 
mudanças e promotores de um mundo mais fraterno, justo e 
solidário. 


14 voluntários integraram os CTM, Campos de Trabalho e 
Missão rumo a países como a Zâmbia, Moçambique e África do Sul 
onde dinamizaram projetos nas áreas de educação, desenvolvendo 
aprendizagens e competências para a partilha de uma vida 
solidária. Este trabalho foi concretizado em articulação com a SED, 
entidade espanhola e com a Província Marista de Compostela.



60 voluntários integraram as EAS, Experiências de 
Aprendizagem e Serviço, experiências predominantemente 
vivenciais que desenvolvem nos voluntários aprendizagens 
significativas, lições de vida e competências para uma vida 
solidária, nos projetos sociais nacionais. 


243 crianças beneficiam do trabalho voluntário e potenciam o 
desenvolvimento salutar e o seu processo de reabilitação e de 
inclusão social; 


17 famílias integram o projeto “Alimentar com Amor” 
proporcionando às crianças momentos de vivência familiar e valores 
de partilha, cuidado, generosidade e fraternidade. 


2 famílias integram o programa das “Famílias Amigas” facilitando 
às crianças experiências de vida prática em contexto natural de 
vida, bem como a possibilidade de vivenciar dinâmicas familiares 
salutares. 


Testemunho 

“Os dias têm passado a correr, apesar de vividos 
intensamente desde o amanhecer. Na escola somos diariamente 
recebidas com o carinho de todos, desde professores, a 
funcionários e alunos das várias classes. Na pré-escola, onde 
estamos inseridas, as crianças que nos rodeiam são de uma pureza 
indescritível, que nos faz querer voltar dia após dia. Claro está, não 
são perfeitas e também fazem birras e gritam muito. Mas que piada 
tinha se assim não fosse? O melhor de tudo é que já não são "as 
crianças da escola de Manhiça". Já têm nomes, caras e vozes que 
nos fazem querer voltar dia após dia. Os irmãos e o mano Borja 
procuraram desde sempre receber-nos da melhor forma e fazem de 

tudo para que nada nos falte. A vila da Manhiça é muito agitada. 
Entre as buzinas dos chapas (autocarros públicos) e do comboio, 
vamos tendo os primeiros 'olás' da comunidade. No sábado, 
encontramo-nos com os voluntários do Bilene e foi bom ouvir tudo 
aquilo que viveram e sentiram ao longo desta semana. Esperamos 
que haja mais dias assim! Até lá, estamos juntos!” Catarina Pedrinho 
e Andreia Gonçalves


Social Boost 

Acolhimento de práticas empresariais que, de forma 
voluntária, desenvolvem atividades e ações de caráter social para 
beneficiar a comunidade onde estão inseridas, de forma a criar um 
conjunto de valores partilhados que envolvam os stakeholders, mas 
que beneficiem as crianças beneficiárias dos projetos sociais. 


170 colaboradores participam em ações de solidariedade e 
desenvolvem uma satisfação mais elevada. 


6 espaços são beneficiados com obras de remodelação e garantem 
a segurança e um acolhimento de qualidade a crianças em perigo.


Testemunho 

“Colocamos o nosso coração a bater ao mesmo ritmo 
daqueles que mais precisam e crescemos!” Irene Vieira Rua, Dr. 
Finanças




Testemunho 

Projeto “Alimentar com Amor” com a participação das 
famílias Maristas. 

“Quando nos é lançado um desafio e o abraçamos de 
imediato….  

Foi o que aconteceu com a família Lufinha quando a 
Casa da Criança e o nosso Colégio nos perguntaram se 
gostaríamos de jantar com os seus meninos. 

Aceitamos logo. Levamos pizzas pré adiantadas e 
fizemos mais algumas individuais com cada um, com 
direito a indumentária de cozinheiros. Foi uma animação. 
Um jantar com muita partilha da vida de cada um e, 
após este, um filme todos “ao monte” e em família na 
sala azul. 

Saímos tarde (ainda bem que era 6ªfª), com o coração a 
transbordar. 

Eles gostaram e nós amamos…. Só tínhamos vontade 
de voltar não na semana mas já no dia seguinte!!!!”  

Família Lufinha 



Testemunho 

“Sou a Yasmin e sobre a Casa da Criança, que entrou na 
minha vida e que quero que fique para sempre, a sensação 
e o que sinto com aquelas crianças fantásticas, com os 
adultos que lá estão todos os dias, é que são todos uma 
família linda e o que sinto é algo que é indescritível! Quando 
vou à Casa da Criança, sinto sempre a mesma sensação 
transmitida de felicidade misteriosa e de vida naquelas 
crianças e de todos os que lá estão no seu dia a dia, e é tão 
bonita que sinto borboletas na barriga! É um orgulho fazer 
parte deste projeto lindíssimo, em que, apesar de não poder 
ir tantas vezes como gostaria, poder estar e passar tantos 
momentos com eles, fazer parte da vida destas crianças, 
que me abraçam com tudo o que tem os seus sorrisos, 
com tanta vida, que me enche o coração. O prazer tem sido 
todo meu em poder estar e acompanhar aquelas crianças 
tão especiais, de me terem acolhido e de terem deixado 
aproximar e de termos a relação que temos hoje. A vontade 
de passar os meus dias na Casa da Criança é gigante e não 
há um único dia que não me lembre das crianças e não 
anseie pela próxima vez que lá irei. Cada uma daquelas 
crianças é tão unicamente especial e dão luz ao nosso 
mundo. Que contem sempre comigo!” 

Yasmin Bah, Voluntária Marista, 11.º2 CMC  

 





2Eixo Estratégico: Promoção e Proteção dos 
direitos das Crianças, Jovens e suas Famílias  

Objetivo: 

Crianças e jovens protegidos e com usufruto dos seus 
direitos e famílias mais capacitadas 

A proteção e a promoção das crianças e jovens é uma preocupação 
constante na nossa prática diária. Importa investir nas crianças e 
quebrar o ciclo vicioso da desigualdade através do desenvolvimento 
de estratégias integradas que garantam a segurança e promovam a 
igualdade de oportunidades, na perspetiva do respeito, proteção e 
aplicação dos direitos da criança. Concentrar a intervenção nos 
grupos populacionais que evidenciam fragilidades mais significativas, 
promovendo a mudança na situação das pessoas tendo em conta os 
seus fatores de vulnerabilidade e as suas potencialidades. A FCH atua 
em programas e projetos que protejam as crianças de todo e qualquer 
tipo de mau-trato, estimulem o protagonismo social e a capacitação 
de crianças, jovens e das suas famílias e, consequentemente, acautele 
um processo de desinstitucionalização seguro e tranquilo. Este 
processo passa, naturalmente, pela reabilitação física e emocional das 
crianças, mas também pela capacitação e reorganização das famílias.\ 

1. Qualificação do Acolhimento Residencial – As crianças veem 
frequentemente os seus direitos serem negligenciados ou violados. 
São várias as dimensões dos Direitos da Criança que importa 
continuar a defender, como o direito aos cuidados, à educação, à 
alimentação, à saúde e à proteção, entre outros. A Casa da Criança de 
Tires viabilizou um espaço que favoreceu a convivência familiar e 
comunitária das crianças e o desenvolvimento infantil salutar com 
ênfase no lar, no brincar, no exercício da parentalidade consciente e na 

articulação com a família de origem. Neste contexto fomentou 
alternativas a modelos e dinâmicas familiares disruptivas promovendo 
a reabilitação das crianças, através do Acolhimento Residencial, 
com intencionalidade terapêutica, proporcionando às crianças uma 
vida livre de violência e protegendo-as contra todas as formas de 
violência física ou mental, dano ou sevícia, abandono ou tratamento 
negligente, violência doméstica, maus-tratos ou exploração, incluindo 
o abuso sexual, promovendo uma abordagem integrada de proteção e 
de respeito pelo seu sentir e pela sua voz. 

15 crianças acolhidas, entre os 2 e os 10 anos, beneficiaram de 
programas revestidos de uma intencionalidade terapêutica com vista à 
reabilitação física e emocional das crianças, num quadro de 
afetividade, cuidado e espírito de família; 2 crianças foram adoptadas. 

5 famílias beneficiaram de acompanhamento psicossocial (existência 
de 5 fratrias) e de um plano de intervenção participado e 
corresponsabilizado que resultou na melhoria das suas competências 
pessoais e sociais e na melhoria do seu desempenho parental, 
minimizando as reincidências das más práticas parentais e dos indícios 
que motivaram o acolhimento. 2 crianças regressaram às suas 
famílias; 10 das crianças acolhidas estiveram enquadradas em 
medidas de apoio junto dos pais ou de pessoas idóneas, cuja 
ineficácia resultou na sua institucionalização. 

11 crianças permaneceram em acolhimento resultado da inexistência 
de programas de intervenção familiar adequados à especificidade das 
dinâmicas familiares e que favorecessem o potencial de mudança e a 
sua autonomização dos serviços. Acresce a necessidade urgente de 
preparação/formação dos juízes para a implicação e complexidade 
desta tipologia de processos no desenvolvimento e vida das crianças. 



Proveniência das crianças acolhidas  

Do total de admissões, 6 decorrem do protocolo celebrado com o EPT 
e as restantes da gestão centralizada de vagas. Deste gráfico 
podemos inferir que continua a registar-se uma tendência significativa 
para o acolhimento de crianças provenientes da equipa da Segurança 
Social. 

Motivo do Acolhimento  

De entre os motivos de acolhimento referenciados, aqueles que se 
destacam pela expressividade numérica são a reclusão do progenitor, 
ainda que a sinalização tenha decorrido da Equipa de Gestão de 
Vagas. Um olhar cruzado entre as problemáticas que caracterizaram 
as crianças acolhidas permitiu-nos aferir o facto destas serem 
provenientes de dinâmicas familiares disruptivas, serem vítimas de 
exposição a situações de violência doméstica e a padrões de conduta 
desviantes. 

Medidas que antecediam o acolhimento  

No que refere às medidas aplicadas em meio natural de vida continua 
a ser evidente que as medidas de preservação familiar não têm sido 
eficazes para remover a criança da situação de perigo, culminando na 
residencialização tardia das crianças com impacto quer no seu 
desenvolvimento emocional, cognitivo, pessoal e social, quer no 
comprometimento de alternativas à concretização de projeto de vida 
que sirva os seus superiores interesses.  
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Escalão Etário  

Pese embora as orientações legislativas instem a que se privilegie o 
acolhimento familiar para crianças dos 0 aos 6 anos, a maior 
expressão, quanto à faixa etária é entre os 8 e os 11 anos. Contudo, 
continua a observar-se alguma incidência no escalão entre os 4 e os 7 
anos. 

Género  

Na maioria das crianças admitidas continua a destacar-se o 
predomínio de crianças do sexo masculino, prosseguindo o registado 
em anos transatos.  

Concretização do projeto de vida  

Os projetos de vida foram definidos nos seis meses subsequentes ao 
acolhimento. Contudo, apenas 4 crianças viram o seu projeto de vida 
concretizado, 2 adoções e 2 r(re) integrações no seio da família 
nuclear. 

Projeto de vida 

Deste gráfico podemos inferir que prevaleceu a manutenção das 
medidas de promoção e proteção o que reflete o facto de a família não 
ter conseguido assegurar, as condições necessárias à 
desinstitucionalização dos filhos bem como ao facto do tempo de 
residencialização estar associado às molduras penais dos 
progenitores. Tendencialmente os projetos de vida foram 
concretizados após os 12 meses de institucionalização. 
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População alvo de intervenção 

A intervenção familiar assumiu-se como de suma importância face à 
complexidade de vulnerabilidades associadas à célula familiar e à 
inexistência de programas de intervenção especializada direcionada às 
famílias, de carácter integrado e regular, enfatizando a urgência na 
existência de um acompanhamento técnico e especializado. Ainda 
neste âmbito privilegiou-se a mediação e avaliação da dinâmica 
relacional e afetiva dos momentos de interação familiar. 

Caracterização das crianças acolhidas 

As características e necessidades das crianças que nos chegaram 
exigiram cuidados individualizados, abordagens multidisciplinares e a 
mobilização de recursos e estratégias adicionais junto de entidades em 
matéria de saúde mental. 

Acompanhamento clínico 

Nomeadamente, o acompanhamento psicológico individualizado e em 
grupo a todas as crianças, num trabalho de cariz socio-afetivo no 
âmbito do processo de desenvolvimento emocional e preparação de 
todas as crianças para a concretização do seu projeto de vida, através 
da elaboração das histórias de vida.  
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Escolaridade 

Todas as crianças frequentaram a escola nos seus distintos ciclos de 
ensino básico e pré-escolar. Para apoio escolar foi destacada uma 
prof. De 1º ciclo, 9h semanais. Todas as crianças estiveram 
integradas em atividades desportivas em estruturas da comunidade. 

Atividades extracurriculares  

Acompanhamento psicopedagógico individualizado e/ou em grupo, 
promovido através da prática de atividades gerais como o Sábado 
Pedagógico, Programa de Promoção e Mediação da Leitura, 
Programa  “Ondas de Emoção”, Meditação, Atividades Assistidas por 
Cães e Livros; Acompanhamento ao estudo e participação em 
atividades lúdico-pedagógicas e culturais anuais, com vista a 
facilitação da sua inclusão social e do desenvolvimento do seu 
reportório imaginário. 

Impacto 

 15 crianças reabilitadas física e emocionalmente e socialmente 
integradas. 

Testemunho 
“Olha, queria agradecer o que mandaram para mim e para 
o Igor, adorámos imenso, principalmente os pijamas. 

Obrigada também pelo apoio que têm dado ao meu pai, vocês têm 
sido bons connosco! Se eu soubesse que vocês vinham, eu tinha 
preparado alguma coisa... Muito obrigada, um bom natal e ano novo 
para os monitores e para todos os meninos!” Martinho, 12 anos, 
menino que esteve acolhido na Casa da Criança de Tires.
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Testemunho 

“É verdade que o coração também tem 
neurónios, mais propriamente 40 mil, por isso 

com ele pensamos, sentimos e até tomamos decisões. 
E é totalmente ligada e conectada com o meu coração 
que vos digo que o mês de abril traz novidades mil. A 
primeira começou já hoje na prisão de Tires quando 
liguei o meu coração ao das 10 mães presas que vieram 
entusiasmadas e recetivas escutar o que eu tinha para 
partilhar sobre a Parentalidade Consciente. Rimos 
juntas, trocámos experiências, falámos dos nossos 
medos, dos nossos anseios e percebemos que apesar 
do muro que divide a cadeia, do mundo cá fora todas 
temos os mesmos desafios e todas queremos o 
mesmo: ser felizes e o melhor para os nossos filhos. Foi 
uma oficina de Mães, mas senti que foi igualmente uma 
oficina de corações, onde no início cada um espreitou 
meio tímido e no final todos estavam conectados por 
uma linha invisível que ninguém via, mas que todas 
sabiam que estava lá. E quando tiveram que ir embora, 
os olhos destas mulheres, destas mães, brilhavam como 
as estrelas do céu, numa noite escura, e eu soube que 
queria voltar mais vezes para ajudar estas mulheres a 
manterem e a alimentarem este brilho. Para que o 
mesmo se estenda às suas vidas e às relações que 
cada uma delas tem com os seus filhos. Gratidão por 
esta oportunidade, por estar ao serviço da comunidade 
e por saber dar voz e espaço ao meu coração!” 

Joana Magno, Pais Conscientes, Crianças Felizes 



Aintervenção familiar, parentalidade positiva e 
consciente, inclusão social e o combate à pobreza e 
exclusão social foram as estratégias que estiveram na 

base da  promovida teve como finalidade a inclusão social 
dos munícipes, o combate à pobreza persistente e à exclusão 
social, tendo por base uma estratégia de intervenção 
promovida pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social 
(CLDS 3G), através de uma abordagem integrada e 
concertada com os parceiros sociais dos territórios de 
intervenção prioritária, nas freguesias de São Domingos de 
Rana e Alcabideche. Sobre as dimensões familiar, parental 
e social, a nossa atividade atendeu à necessidade de uma 
ação integrada de apoio às famílias e ao desenvolvimento das 
competências psicossociais dos agregados familiares, tendo 
por base uma visão multissistémica e a garantia de que todas 
as crianças e jovens têm o direito a viver num meio familiar 
adequado. A partir de um modelo de intervenção familiar 
especializado e diferenciador das respostas existentes no 
território, com base na metodologia e filosofia da Fundação 
Champagnat, intentou-se uma maior eficácia da atuação e 
intensificação da ação com vista à autonomia plena das 
famílias em relação aos serviços, a definição de estratégias 
para que o exercício da parentalidade seja apoiado e bem 
sucedido, minorando assim a perpetuação do legado familiar 
de disfuncionalidade.  

Com efeito, a necessidade de uma intervenção familiar 
levada a efeito nestes moldes, foi identificada pelos 
atores-chave (entidades de 1.ª linha, CPCJ e EMAT) 

aquando da construção do plano de ação no ano de 2016, 
por forma a garantir uma maior equidade territorial, igualdade 

de oportunidades, inclusão e coesão social do território, 
sendo que os resultados finais deste programa de 36 meses 
atestam uma taxa de realização de 125% face às metas 
contratualizadas. Os dados que a seguir apresentamos 
reportam ao período de janeiro a agosto de 2019, data que 
assinala o término do programa CLDS 3G. A crescente 
solicitação dos serviços e sinalização de famílias em situação 
de vulnerabilidade social, maioritariamente por parte das 
entidades de primeira linha e com competência em matéria 
de infância e juventude, das CPCJ e dos Tribunais, espelha 
muitíssimo bem o reconhecimento deste programa, que 
disponibiliza uma resposta especializada, concertada e 
agregadora das várias dimensões e contextos de intervenção 
social e familiar, num registo de grande proximidade com os 
beneficiários, validando simultaneamente a necessidade de se 
atuar ao nível mais preventivo.  

Neste enquadramento, sob a égide da promoção dos 
direitos e do contributo permanente para a melhoria 
das condições de vida das pessoas em situação de 

vulnerabilidade, envidou a FCH esforços no sentido de 
assegurar a continuidade da intervenção com as famílias, 
desafio que se concretizou com a implementação do Centro 
de Apoio à Família, localizado no bairro de Cabeço de Mouro, 
em São Domingos de Rana, no qual se centrou o foco da 
nossa atividade no último trimestre do ano, perspetivando-se 
a sua inauguração no início de janeiro.



2. Apoiar as famílias e a Parentalidade, 
garantindo a todas as crianças e jovens 
um meio familiar adequado - As famílias 
constituem uma unidade fundamental da 
sociedade e contexto essencial para o 
crescimento e bem-estar da criança, pelo que 
importa que sejam definidas estratégias para 
que o exercício da Parentalidade seja apoiado 
e bem sucedido. Os contextos económicos, 
sociais e culturais podem gerar situações de 
vulnerabilidade das famílias. As características 
e necessidades destas famílias sugerem 
abordagens transdisciplinares e, 
frequentemente, a mobilização de recursos e 
estratégias adicionais para o um plano de 
intervenção eficiente e eficaz. 

Estes fatores tornam indispensáveis uma 
ação integrada de apoio às famílias devendo 
a intervenção atender a necessidade de 
desenvolver competências psicossociais 
dos agregados familiares com crianças e 
jovens, tendo por base uma intervenção 
multissistémica junto de famílias em situação 
de crise, quer mediante aconselhamento 
parental e acompanhamento de 
proximidade, quer através da dinamização 
de programas de capacitação 
estruturados à medida de grupos vulneráveis.  

Este modelo de intervenção visa uma maior 
eficácia da intervenção, intensificando a ação 
com vista à autonomização plena das famílias 

em relação aos serviços, minorando a 
perpetuação do legado familiar de 
disfuncionalidade. A proximidade com as 
famílias, a consistência da intervenção e o 
estabelecimento de uma relação com 
intencionalidade terapêutica assume um 
papel fulcral no contínuo de toda a 
intervenção. 

Paralelamente, fortalecer as redes de suporte 
formal e informal, nomeadamente a 
comunidade escolar, com vista a uma maior 
equidade territorial, igualdade de 

oportunidades e a inclusão e coesão social 
do território.  

27 famílias alvo de acompanhamento 
psicossocial promovido em contexto natural 
de vida, capacitação e mediação familiar com 
vista à sua reorganização e robustecimento 
das suas dinâmicas familiares;  

64 crianças e jovens beneficiaram de 1133 
visitas domiciliárias por forma a que o 
exercício da parentalidade fosse apoiado e 
bem sucedido. 



Testemunho 

“Quero falar-vos da minha experiência com a 
Fundação Champagnat, porque acredito que o 

trabalho que fizeram comigo e com a minha família foi 
crucial e fez muita diferença na minha vida. Desde os 
primeiros momentos, em que me explicaram quem eram 
e o que faziam senti que não me julgavam pelo meu 
passado, senti que me estava a ser dada uma 
oportunidade para me dar a conhecer, verdadeiramente 
pelo que sou e quero ser para a minha filha. E assim foi, 
estiveram sempre presentes, lado a lado quase todos os 
dias, na minha rotina, nos momentos mais difíceis 
quando a minha filha esteve internada e nas minhas 
conquistas, sendo a mais importante a confiança que 
me foi dada para voltar a ter a minha filha comigo. Era 
uma luta minha, provar que era capaz! Mas a verdade é 
que ter uma equipa que me acompanhou, sempre com 
verdade e honestidade, que insistiu e persistiu comigo e 
também com os outros serviços, que me mostrou 
outras perspetivas e outras formas de agir pensando 
sempre no que é melhor para a minha bebé, fez com 
que hoje eu tenho o mais importante da vida, uma 
família unida, somos felizes! Muito obrigada por tudo, 
um bem-haja a todos! São precisas mais pessoas como 
vocês” 

Patrícia Leitão, Família beneficiária do Programa de 
Intervenção Familiar  



O desenvolvimento de competências 
psicossociais dos agregados familiares, a 
reorganização das dinâmicas e condições de 
vida e a mediação familiar potenciaram o 
respetivo equilíbrio interno e a harmonia 
familiar, traduzindo-se no arquivamento dos 
respetivos processos. 

9 processos de promoção e proteção 
arquivados e consequente remoção da 
criança e jovem do perigo.  

1 reunificação familiar decorrente do 
processo de desinstitucionalização com o 
apoio e acompanhamento da equipa do 
CLDS3G, criando-se condições em meio 
natural de vida, mediando relações e 
ajustando o respetivo desempenho parental 
proporcionando assim uma transição e 
manutenção no seio familiar segura e 
contentora.  

27 famílias mais resilientes, com uma 
rede de apoio formal e informal mais coesa e 
maior equilíbrio funcional.  

3. Qualificação familiar, desenvolvimento 
de competências e aconselhamento em 
situações de crise: 

94 munícipes beneficiaram de 
atendimentos, em articulação com equipas 
da Divisão de Intervenção Social da Câmara 
Municipal de Cascais;


63 famílias usufruíram de aconselhamento 
parental disponibilizado, ao nível da 
informação e salvaguarda dos respetivos 
direitos, ativando-se os mecanismos de 
apoio parental e proteção social em função 
das necessidades e especificidades de 
cada agregado familiar;


9 mães do Estabelecimento Prisional de 
Tires, beneficiaram do Programa “Oficina 
de Mães” com o propósito de desmistificar 
a maternidade na reclusão e o promover 
desenvolvimento de competências 
pessoais, sociais e parentais no âmbito do 
processo de reabilitação e futura reinserção 
social das reclusas;


12 mães, beneficiárias do Rendimento 
Social de Inserção participaram no 
programa de literacia financeira e gestão 
doméstica. 






3 Eixo Estratégico: Cidadania e Direitos Humanos  

Objetivos: 

Crianças, jovens e famílias mais capacitados e incluídos 
socialmente 

A inclusão e proteção social de grupos e pessoas cuja autonomia e 
desenvolvimento pessoal estejam condicionados e vivam expostas 
a situações de maior vulnerabilidade é uma área que carece de uma 
resposta eficiente e eficaz. A preocupação com a igualdade de 
oportunidades parte do imperativo consagrado que reconhece a 
todas as crianças “o direito a um nível de vida suficiente, de forma a 
permitir o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e 
social”. 


1. A inclusão e proteção social da criança e jovens em situação 
de vulnerabilidade, garantindo os seus direitos e a igualdade de 
oportunidades protegendo grupos e pessoas cuja autonomia 
(física, psicológica, financeira, social) e desenvolvimento pessoal 
estejam condicionados e vivam expostas a situações de maior 
vulnerabilidade. 


Através da educação não formal, com foco na valorização das 
pessoas, na criação de vínculos, no protagonismo social, na 
participação da família e da comunidade e na promoção da 
cidadania, com vista à inclusão e proteção social de crianças e 
jovens em risco de exclusão social, garantindo os seus direitos.


Na Ludoteca da Adroana, em contexto de intervenção comunitária e 
animação territorial, junto de crianças e jovens, expostos a 
situações de risco, como violência doméstica, tráfico de droga, 
desinvestimento escolar, incidimos em atividades que visavam criar 

condições individuais e coletivas (da sociedade) para garantir 
direitos e promover a igualdade de oportunidades dos beneficiários, 
reforçando as suas competências pessoais e sociais. 


115 beneficiários usufruíram das práticas e estratégias educativas 
dinamizadas naquele espaço lúdico, numa média de 774 visitas 
anuais, com maior expressão nas faixas etárias entre os 6 e os 12 
anos.


20 projetos pedagógicas e workshops dinamizados potenciaram a 
inclusão social e a participação ativa das crianças e jovens, dando-
lhes voz e sentido de pertença à realidade que circunda o bairro 
social. 


O insucesso escolar, a vivência em contexto de violência doméstica, 
as fragilidades a nível de competências pessoais e sociais, as 
baixas competências linguísticas no português em termos orais e 
escrito, a segregação social, o reduzido acesso a recursos e as 
dinâmicas familiares disruptivas são aspetos a considerar na 
definição de uma intervenção que prevê a promoção da igualdade 
de oportunidades, a inclusão social, o desenvolvimento integral das 
crianças e a promoção dos seus direitos. Impôs-se aqui a 
necessidade de um contexto humanamente acolhedor, facilitador 
do estabelecimento de relações saudáveis, identificando 
comportamentos e promovendo a mudança, a reabilitação e a 
formação através de uma abordagem que se quer integrada, sendo 
este o nosso maior desafio.


Impacto 

115 beneficiários com maior acesso a recursos, com usufruto 
dos seus direitos e conhecedores dos seus deveres enquanto 
cidadãos ativos.



Nos últimos 5 anos diversos grupos adotaram medidas concretas 
para proteger o nosso planeta, pondo em prática políticas 
climáticas justas e morais. Mas a crise ecológica não tem diminuído 
e são necessárias novas e mais ousadas soluções a nível local. 


Assim, a  FCH caminhou no sentido da implementação da 
EcoLudoteca, projeto social pioneiro no país, para dar 
resposta às crianças e jovens em risco residentes no bairro 

social de Cabeço de Mouro e, simultaneamente promover uma 
consciência ecológica, com vista a uma efetiva transformação 
social no que refere ao cuidado da nossa Casa Comum.  

Com efeito, as obras de beneficiação do espaço e o projeto lúdico-
pedagógico foram definidos com vista ao despertar de uma 
consciência ecológica, assumindo a própria comunidade o cuidado 
da nossa Casa Comum.


Testemunho 
 “A abertura de portas trará novos desafios que passará 
pelo primeiro contacto com a comunidade perceber as 

suas características, inquietações e esperanças face à EcoLudoteca, 
de modo a estarmos alinhados com as suas expetativas, ser a sua 
voz no âmbito da nossa influência pública, e podermos fazer 
efectivamente e afectivamente a diferença.” Mariana Almeida, 
Ludotecária da EcoLudoteca 



Testemunho 
“Olá eu sou a Ude Gomes tenho 14 
anos, moro no Bairro da Adroana!  

Desde de 2015 que frequento a 
Ludoteca da Adroana, é um espaço muito bom que tem 
evoluído ao longo do tempo, um espaço para conviver 
com os amigos, partilhar boas memórias, fazer 
atividades. Gosto muito de ir aos passeios. 

Na Ludoteca, existem vários espaços como o Espaço M 
(espaço para dançar), Casinha, Criar com Artes (espaço 
para desenhar, pintar e criar e muito mais), Espaços de 
jogos. Temos ótimas condições e ótimos animadores 
que brincam connosco, temos algumas atividades por 
semana como Inglês, ateliês de costura e muito mais.  

No verão temos várias atividades como por exemplo: 
piscinas, Mycamp, idas a Vouzela e recebemos vários 
jovens e adultos do estrangeiro que brincam e fazem 
atividades connosco e aprendemos novas culturas e 
línguas. Gosto muito de estar na Ludoteca é um espaço 
muito divertido!” 

Ude Gomes, 14 anos, Beneficiária da Ludoteca da 
Adroana



2. Mobilização de crianças e jovens com 
vista à inclusão social mediante a 
implementação de um programa de 
competências pessoais e sociais - 
EMPODERA-TE.  

26 alunos beneficiaram de uma ação de 
capacitação com vista ao estabelecimento de 
relações interpessoais positivas e diminuição 
de comportamentos agressivos intra-turmas. 

3. Também foi nossa intervenção a 
implementação de Programas de Apoio 
Terapêutico Especializado, como resposta 
para famílias, jovens e crianças com 
fragilidades a nível da saúde mental e com 
constrangimentos económicos para aceder a 
respostas e programas terapêuticos, com 
vista à garantir o seu bem-estar emocional e a 
promoção da saúde mental, no âmbito dos 
PATE (Programa de Apoio Terapêutico 
Especializado) e dos PAP (Programa de 
Apoio Psicoterapêutico).  

PAP - Garantir a equidade no acesso a 
respostas psicoterapêuticas aos munícipes 
do concelho de Cascais, em situação 
financeira desfavorecida, ao nível do apoio 
psicológico individual e familiar.  

PATE - Investir na prevenção e promover o 
acompanhamento de saúde mental na 

infância e adolescência, com vista ao 
desenvolvimento de gerações saudáveis. 
Foram iniciados os processos de sinalização, 
com previsão de intervenção para o ano 
seguinte. 

4. Connect  

Socialização das crianças residentes no 
Estabelecimento Prisional de Tires 
dinamizando um programa que contemplou 
saídas semanais visando proporcionar 
experiências e vivências de vida prática, em 

meio natural de vida. 6 crianças beneficiaram 
de atividades de Chi Kung para um maior 
equilíbrio físico, mental e espiritual, bem como 
de uma colónia de férias, de uma semana, no 
verão.  

6 crianças integraram as atividades lúdicas 
na Casa da Criança de Tires, com 
regularidade semanal. 





4Eixo Estratégico: Boa Governança e Advocacia  

Objetivos: 

Mais organizações qualificadas e promotoras de direitos. Mais 
iniciativas de influência para a justiça social 

A articulação política e a criação de sinergias é uma estratégia na 
melhoria das condições de vida das pessoas. Seja para disseminar uma 
nova cultura e um comportamento relacionado com o respeito pelos 
direitos, seja para incidir em políticas públicas, iniciativas essas 
desenvolvidas em parceria com outras organizações, aumentando, 
assim, o seu alcance e a sua força. Esse posicionamento favorece a 
construção de novos conhecimentos, a troca de experiências e a sinergia 
entre as diversas organizações que atuam na proteção e promoção dos 
direitos das crianças e jovens. 


Com a participação em plataformas e redes sociais que reúnem 
organizações com atuação em matéria de infância e juventude 
pretendemos contribuir para a elaboração e execução de políticas 
públicas que permitam que todas as crianças e jovens desfrutam dos 
seus direitos. Construir novos cenários para a infância e juventude é um 
trabalho que requer o envolvimento de ampla rede de entidades 
intervenientes na área social, com atuação nas mais diferentes esferas da 
proteção e promoção dos direitos.


1 . Advocacia e Influência Política em rede 

Para uma advocacia e influência política com impacto, geradora de 
políticas mais justas e inclusivas, consideramos que é fundamental dar 
voz às crianças, jovens e famílias com os quais intervimos, diariamente, 
atendendo à necessidade de construção de um futuro pleno de 
cidadania e de bem-estar emocional e social.


A articulação em rede e a representação em espaços que favoreçam a 
incidência política, a execução e o acompanhamento das políticas 
públicas são instrumentos para a promoção dos direitos humanos. Por 
conseguinte, apostámos nas comunidades, parceiros e redes, no sentido 
de procurar alternativas e novas soluções, integrando redes, plataformas, 
comissões e grupos de trabalho nacionais e internacionais, 
nomeadamente nos Conselhos Municipais, nas Comissões de Freguesia, 
nas Redes Sociais e outras Plataformas, espaços de concertação e de 
influência política no âmbito da promoção e proteção das crianças e 
jovens, bem como da educação formal e não-formal. 


O posicionamento da FCH privilegiou o estímulo ao diálogo e à 
articulação em rede como forma de contribuir para a consolidação de 
uma sociedade digna e com justiça social: 

‣ Rede Social de Cascais, Plataforma das Casas de Acolhimento 
Residencial, Rede de Organizações da Adroana, Comissão Social de 
Freguesia de S. Domingos de Rana, Comissão Social de Freguesia de 
Alcabideche, Plataforma das ONGD’s, Fórum Municipal contra a 
Violência Doméstica; DLBC Desenvolve; CPCJ nas modalidades 
restrita e alargada, Centro de Formação de Escolas de Cascais, 
Conselho Municipal de Educação, na qualidade de representante das 
IPSS.


‣ Protocolo de cooperação entre o ministério da educação e o ministério 
do trabalho, no âmbito do Plano Casa, com a CPCJ Nacional para 
reforço de recursos humanos, com entidades educativas para 
acolhimento de estágios académicos e com o Ministério da Justiça em 
contexto da execução de medidas de trabalho comunitário: integração 
de um docente para apoio pedagógico, 09h semanais; 3 acolhimentos 
de estágios académicos num total de 935 horas; 90 horas de trabalho 
comunitário.



Testemunho 

“Sou a Inês e das melhores coisas que me aconteceu foi 
ter começado a fazer voluntariado na Casa da Criança 
de Tires. A partir do momento em que entrei, já não 
consegui sair mais e sempre que se aproxima a hora de 
ir embora, é sempre um problema e a vontade de os 
levar comigo para casa é gigante! Construímos uma 
relação muito próxima e estou cheia de saudades de 
cada um deles! Quando todo este tempo de 
confinamento acabar, vai ser um dos primeiros sítios 
onde vou querer ir e estar! Neste momento difícil, quero 
dizer-lhes para terem força e que vai ficar tudo bem e 
que já não falta muito! Quero dizer-lhes para serem 
amigos uns dos outros, que se divirtam e que 
aproveitem o tempo todo juntos. Por fim, quero dizer-
lhes que os adoro muito, que nunca me esqueço de 
nenhum deles, que são e vão ser para sempre muito 
importantes para mim! Beijinhos com muitas saudades e 
muito amor!” 

Inês Caeiro, Voluntária Marista, 11.º2 CMC  

 



Pedra no Charco, o 
efeito 
E não se pense que estes esforços são incapazes de 
mudar o mundo. Estas ações espalham, na sociedade, 
um bem que frutifica sempre para além do que é 
possível constatar; provocam, no seio desta terra, um 
bem que sempre tende a difundir-se, por vezes 
invisivelmente.” (Papa Francisco)



Pessoas 


Somos uma organização cuja missão é melhorar as condições de 
vida das pessoas e, consequentemente, o desenvolvimento pessoal e 
social. Assim, cuidar de quem cuida assume uma suma importância para 
nós. Queremos ser uma organização onde os colaboradores se sentem 
realizados e valorizados:


‣ Celebração de parceria no âmbito do Cuidar de quem cuida, com o 
objetivo de prevenir o burnout, os colaboradores passaram a beneficiar 
de aulas de Kickboxing gratuitas, numa parceira com a KO Team; 

‣ Formação, supervisão e orientação de 17 colaboradores, de acordo 
com o plano de formação anual, com obtenção de certificados de 
qualificação nas seguintes áreas: Intervenção na Crise e Estratégias de 
Intervenção em Acolhimento Residencial.


‣ Dinamização de ações de Team Building, em parceria com a 
Plataforma das Casas de Acolhimento, de Cascais.


Comunicação 

A comunicação é essencial para mobilizarmos mais pessoas e 
organizações para a transformação que aspiramos. Somos 

mais criativos na forma como comunicamos, partilhámos histórias de 
mudança inspiradoras e mobilizadoras. Partilhámos experiências de 
desenvolvimento com impacto junto das comunidades e pessoas. 
Quisemos ganhar credibilidade, legitimidade e reconhecimento e gerar 
uma base social de mobilização. Quisemos ser uma organização que 
aposta na comunicação como forma de conjugar mudanças de 
comportamento, mobilização social e influência. 


• Gestão continuada das várias plataformas de comunicação: site da 
FCH e BLOG da CCT, com atualização permanente;


• Dinamização das páginas de Facebook da CCT e da LA, num total de 
6675 seguidores de Facebook com os quais interagimos com 1 a 3 
publicações semanais sobre as nossas atividades;


• Dinamização das páginas de Instagram da CCT e da LA;  


• Newsletter enviada a 1775 pessoas bimestralmente e Boletim da FCH 
emitido trimestralmente; 


• Dinamização de Campanhas: Consignação de IRS, Campanha do 
Banco Farmacêutico num total de 138 produtos, com valor de 

618,61€, Campanha Agasalha-me, que resultou num movimento de 
solidariedade de possibilitou a aquisição de roupa e calçado para 
todas as crianças;


• Dinamização e participação em eventos comunitários para difusão e 
aproximação da comunidade envolvente ao trabalho desenvolvido pela 
FCH, Dia da Comunidade LA, Sardinhada FCH, Arraial Solidário CCT, 
Oficina 3G CLDS;


• Participação nas atividades e celebrações Maristas: Encontro dos 
Centros Maristas em Fátima, Festa de São Marcelino Champagnat no 
EML, Festa da Solidariedade do CMC, Férias no Instituto Missionário 
Marista em Vouzela; Envolvimento de pais Maristas em ações de Team 
Building, patrocínios e obras de beneficiação do espaço; voluntariado e 
momentos de convívio com alunos Maristas.


Impacto 

‣Melhoria da comunicação interna e externa em todos os projetos da 
FCH; 


‣ Aumento da influência pública da FCH e maior visibilidade do trabalho 



Recursos 
Financeiros 
A sustentabilidade financeira é uma premissa 
essencial para o bom funcionamento de 

qualquer organização. Uma gestão criteriosa e eficaz dos recursos 
disponíveis numa lógica de serviço e bem comum; a prestação de 
contas de forma rigorosa e transparente; e a angariação de novos 
fundos – incluindo fundos próprios - para iniciativas e projetos são 
responsabilidades que devem ser assumidas de forma proativa e 
consciente por todos: Órgãos Sociais (Conselho de Administração, 
Conselho Geral e Fiscal), colaboradores, parceiros, amigos. Por 
conseguinte, a prestação de contas de forma rigorosa e 
transparente assume um carácter lógico e premente. As atividades 
planeadas e executadas pelos diferentes projetos institucionais 
consideraram a otimização e racionalização dos recursos 
existentes e a prossecução de ações e atividades para obtenção 
de novas formas de apoio e suporte.
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Testemunho 

“Sonhar… e sim, este sonho tornou-se realidade! Os 
nossos voluntários Maristas poderem estar e realizar o 
seu voluntariado numa obra social tão especial, tão 
única por acolher as crianças na sua Casa! Foi com 
muito entusiasmo que começámos a realizar o nosso 
Voluntariado Marista na Casa da Criança, acalentando 
sonhos, proporcionando vivências únicas e tão 
significativas para as crianças e para os nossos 
voluntários! Cada sábado, cada ida à Casa da Criança, 
cada jantar que estamos com elas é um momento 
único, muito especial porque as crianças acolhem-nos 
com o seu sorriso e com o seu coração. Estamos em 
família, numa grande família com todas as crianças, 
monitores e técnicos, sentimo-nos em casa e tão 
especiais por podermos fazer parte desta grande obra e 
desta grande missão! Recordo-me das primeiras vezes 
que fomos e um dos comentários que me ficou gravado 
no coração foi precisamente a constatação de que eram 
crianças felizes! Sim, crianças felizes, que, apesar dos 
seus contextos de vida, sabem o que é a felicidade e 
mostram-nos que a vida tem uma cor tão única e tão 
especial quando é partilhada entre sorrisos, abraços e 
muitas brincadeiras!” 

Professora Andreia Batista, Sou em Missão, CMC  
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