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Como é bom e agradável 
quando os irmãos 
convivem em união!

Salmo 133:1

“
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Prefácio



Poderá haver quem pense: “Por que 
razão se importaria a Caritas Europa 
com o nível local da Caritas? Essa é 
a função da Diocese ou da Cáritas 
nacional.” – Para mim, isso é como se 
as folhas e os ramos de uma árvore não 
se devessem importar com as raízes. 
Temos de nos preocupar!

A minha experiência pessoal na Paróquia e na 
Cáritas Diocesana mostra-me o quanto é motivante 
e como se pode promover a inovação e novas 
formas de trabalhar, quando sentimos que os níveis 
‘superiores’ na organização se preocupam connosco, 
nos apoiam, e transmitem as melhores experiências 
de outros lugares. Temos de nos preocupar! 

Uma reflexão breve sobre as duas 
palavras no título deste guia: 

“Participação no Terreno” (Grassroots) é o espaço 
de encontro formado por pessoas em situação 
de vulnerabilidade, voluntários e colaboradores 
da Cáritas. É um espaço de construção da 
comunidade local. É o trabalho de auxílio direto e de 
acompanhamento mais genuíno da Cáritas. Todos 
os restantes níveis da Cáritas, também ao nível 
europeu, existem para possibilitar este encontro. 
Apesar de todos sermos importantes nas nossas 
diferentes funções, a prioridade da Cáritas reside, de 
facto, no patamar1 onde acontece o mandamento 
ama-o-teu-próximo.

“Participação” A Doutrina Social da Igreja Católica, 
baseada no Evangelho e a experiência prática de 
acompanhar pessoas mais vulneráveis, é muito 
clara sobre este aspeto. Já em 1965, o Decreto 
Apostolicam Actuositatem salientava a importância 
da participação e envolvimento de pessoas em 
situação de vulnerabilidade no sentido de gerirem a 
sua própria 

vida2 (capítulo 8) e a participação e envolvimento de 
leigos nas paróquias e na sociedade3 (capítulos 9-10).

Se uma organização da Cáritas estiver bem 
enraizada a nível local (paróquias, comunidades, 
grupos de voluntários, Cáritas Jovem, etc.), com um 
elevado grau de apropriação e de comunhão de 
toda a comunidade; se a Cáritas assegurar que os 
mais necessitados não são meros objetos do seu 
auxílio e assistência, mas sim parte ativa no seu 
próprio desenvolvimento e das suas comunidades, 
então a Cáritas será forte e a organização será 
sustentável. E o inverso é igualmente válido: a Cáritas 
será fraca se este aspeto não for abordado. A 
organização Cáritas pode ter muitos colaboradores, 
muitos projetos e um excelente orçamento, mas se a 
comunhão e o envolvimento das pessoas no terreno 
falhar, será uma Cáritas enfraquecida. 

“Reforçar a rede” é uma das três prioridades da 
Caritas Europa. A participação no terreno é a 
verdadeira essência da Cáritas, um elemento 
nuclear para tornar mais forte a nossa rede.

Com base em muitas experiências em diferentes 
organizações da Cáritas, este guia prático 
pretende ser uma inspiração para todos os 
níveis na nossa rede. Esperamos que sirva para 
reafirmar as boas práticas, oriente as comunidades 
no seu desenvolvimento e incentive novos 
desenvolvimentos para reforçar a Cáritas.

Juntos, tornaremos a Cáritas mais forte! 

Desfrute e conte-nos a sua história!

 
Jorge Nuño Mayer 
Secretário-geral 
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A sua organização oferece serviços na 
esfera pública? Incentiva as pessoas 
ao voluntariado ajudando-o nessa 
missão? Se assim for – então este guia 
é para si. A comunhão é tão antiga 
quanto a humanidade. Assenta na 
convicção de que a ação humana é 
uma parte importante da convivência 
construtiva e enriquecedora e que, 
como tal, cada pessoa tem o direito 
de ter uma opinião e atuar de forma a 
servir a comunidade civil e eclesiástica 
para o bem comum.

Numa perspetiva cristã, a comunhão faz parte da 
inspiração original. Cada pessoa tem um valor 
infinito, cada um de nós é convidado a contribuir e 
todos, sem exceção, somos responsáveis, talentosos, 
enviados e necessários. Todos nós somos chamados 

a tornar este mundo mais justo e mais humano e a 
dar mais espaço ao Reino de Deus. O Papa Francisco 
fez um apelo claro de que “cada um de nós deve 
corresponder, o melhor que souber, ao chamamento 
do Senhor na construção do seu Corpo, a Igreja.”4 
Atualmente, em tempos de guerras e confrontos 
não reconhecidos, pobreza e fome, dor e pressão 
para se deixar o lar ou o país de origem, muitos 
se questionam ‘se haverá algo que eu possa fazer 
para contribuir da melhor maneira possível? Será 
que a minha pequena contribuição faria alguma 
diferença?’

A participação é um apelo ao envolvimento profundo 
e consciente na vida de uma sociedade mais ampla, 
assim como acerca da questão que envolve o apoio 
aos outros nas suas tomadas de decisão e nas suas 
atividades, ajudando-os a descobrir os seus talentos, 
ao mesmo tempo que se lhes atribui a possibilidade 
de poderem expressar as suas opiniões.

As organizações da Cáritas advogam uma tal 
participação, acima de tudo como opção inequívoca 
à solidariedade, corresponsabilidade, a decisão de 
se ser membro construtivo da família de Deus, e 
de trabalhar para o bem comum. Significa isso que 
somos chamados a fazer sempre o nosso melhor 
onde quer que nos encontremos e a tornar as nossas 
comunidades tão amistosas e acolhedoras quanto 
possível. Essa ação poderá passar pelo envolvimento 
de todas as camadas sociais na promoção e 
salvaguarda da justiça social e da paz, pelo 
voluntariado com os grupos da comunidade local 
e pelo trabalho nas associações ou organizações 
eclesiásticas.

A Cáritas recebeu, em diferentes países, a missão 
de permanecer ao lado dos mais necessitados. Daí 
que todo o tipo de participação, todo o tipo de ajuda, 
todas as ideias e compromissos sejam necessários. 
Todos e cada um de nós coloca os seus talentos ao 
serviço daqueles que procuram auxílio. A palavra 
‘participação’ nunca foi um conceito abstrato 
dentro do movimento da Cáritas. Não atuamos 
somente para as pessoas, mas sim com as pessoas. 
E quantos mais formos em número, a mais pessoas 
conseguiremos chegar.

Hoje em dia, tendo as redes e os meios de 

comunicação humana feito avanços sem 

precedentes, sentimos o desafio de encontrar 

e partilhar uma “mística” de convivência em 

união, de nos misturarmos e nos encontrarmos, 

de nos abraçarmos e apoiarmos mutuamente, 

de nos projetarmos nesta maré que, apesar de 

caótica, se pode transformar numa experiência 

genuína de fraternidade, numa caravana de 
solidariedade, numa peregrinação sagrada.”

Papa Francisco, Evangelii Gaudium, §87
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Este manual foi elaborado na tentativa de apelar a 
uma participação ativa aos mais diversos níveis da 
vida comunitária. Não é nem um tratado teológico 
nem uma reflexão sistemática e exaustiva sobre 
o princípio da participação. Os objetivos são, 
pelo contrário, pôr à disposição de quem o lê as 
ferramentas e os motivos de inspiração sobre como 
a participação pode fazer parte da nossa rotina 
diária.

Organizámos este guia prático em 
duas partes principais:

- a primeira delas apresenta explicações úteis e 
fundamentos teóricos quanto ao fenómeno da 
Participação. Que significa a palavra Participação? 
Qual a amplitude da Participação? O que distingue 
a participação na Cáritas? É proposta uma reflexão 
teológica devidamente fundamentada acerca da 
participação naquilo a que chamamos um “Ciclo de 
Participação” – um conjunto de passos e atitudes 
que encarnam determinados princípios e valores, 
criando um caminho que fortalece e inspira as 
pessoas a atuarem de acordo com os seus corações, 
aplicando os seus talentos e capacidades para o 
bem de todos.

- a segunda parte, que está no âmago desta 
contribuição, é uma recolha de práticas inspiradoras 
reunidas a partir de várias organizações da Cáritas 
em diferentes países e contextos culturais. Estas 
histórias e testemunhos ilustram como as pessoas, 
como você e eu, têm estado ativamente envolvidas 
e como descobrem as suas capacidades e 
oportunidades através das suas ações. Estes relatos 
demonstram, por outro lado, como conseguiram 
sentir uma necessidade de ajudar, como discerniram 
de que forma se poderiam envolver, como se 
tornaram ativas em prol dos mais vulneráveis, e 
como colaboram com parceiros, tais como grupos 
locais da Cáritas, paróquias e movimentos juvenis. 
Mais exemplos podem ser encontrados no website 
da Caritas Europa www.caritas.eu/empowering-
caritas/participation. Visite regularmente a 
página inicial, já que estes exemplos estão 

constantemente a ser renovados e atualizados. 
Estes exemplos poderiam dar-lhe algumas ideias e 
motivos de inspiração, e mostrar-lhe como outros 
participantes de organizações da Cáritas viram o seu 
envolvimento dar frutos, embora por vezes não sem 
dificuldades pelo caminho. 

A secção que se segue destina-se a responder a 
algumas Perguntas Mais Frequentes (FAQ, Frequently 
Asked Questions) acerca da participação na Cáritas. 
Aqui poderá encontrar as informações que sempre 
quis acerca da participação, mas que nunca ousou 
perguntar. Aqui incluímos a explicação de alguns 
dos principais termos, no domínio da participação, 
utilizados neste guia prático, alguns por terem 
sido recentemente introduzidos, outros por serem 
invulgares ou especializados. Elaborámos ainda 
uma lista de algumas Dicas e Truques importantes, 
a fim de eventualmente contribuir para um maior 
envolvimento e exercer uma simples autoavaliação. 

Este guia prático viu a luz do dia como sendo o 
resultado de um processo de participação. Todas as 
ideias e dados foram recolhidos, escritos e editados 
em estreita colaboração entre os membros do grupo 
de ação da comunhão e Participação da Caritas 
Europa, da rede de referência da Comunhão e 
Participação e, mais importante ainda, com pessoas 
aos níveis locais da sua ação – aquelas que detêm 
a experiência em primeira mão no auxílio e no 
acompanhamento de pessoas carenciadas.

Esperamos que esta leitura inspire o leitor a dar 
o passo seguinte – grande ou pequeno – para a 
mudança a que gostaria de assistir neste mundo.
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Não podemos fazer tudo e 
quando chegamos a essa 
conclusão há um sentido de 
libertação. Isso permite-nos 
fazer qualquer coisa, e fazê-la 
bem. Pode estar até incompleta, 
mas já é um começo, um passo 
ao longo do caminho, uma 
oportunidade para que a graça 
do Senhor entre e faça o resto.

“

Oscar Romero, A Step Along the Way
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A participação é uma forma de 
expressão livre e uma qualidade básica 
do ser humano, algo que qualquer 
indivíduo pode pôr em prática na sua 
vida quotidiana. 

Baseia-se na convicção de que as pessoas têm o 
direito de ter uma opinião formada sobre qualquer 
coisa que afete as suas vidas como, por exemplo, 
o modo como as instituições, as organizações e 
os serviços que utilizam são definidos e postos a 
funcionar. 

A participação ativa pode ser encorajada e 
melhorada, auxiliando as pessoas na gestão 
de espaços e oportunidades para conseguir 
entender até que ponto podem ser construtivas 
e transformadoras as suas decisões e ações. 
Melhorar as possibilidades de uma participação 
ativa fortalece as pessoas. Elementos fundamentais 
que subsistem na base das reflexões acerca da 
participação, e no âmago da nossa identidade como 
Cáritas, podem ser resumidos do seguinte modo:
• Participação significa compromisso;
• Todos nós temos possibilidades porque vivemos 

em conjunto como irmãos e irmãs neste mundo;
• Todos nós temos poder e autoridade, quando 

são valorizados conceitos como dignidade 
humana, confiança e respeito pelo meio 
ambiente social e natural;

• Todos nós podemos ser ativamente envolvidos 
na criação do tempo e do espaço para ouvir as 
necessidades dos outros e reconhecer os seus 
talentos e capacidades;

• Todos nós temos de admitir que todas as 
pessoas têm o direito à sua opinião e de 
expressar ouvir os seus pontos de vista;

• Podemos contribuir para a criação de estruturas 
que permitam que esses pontos de vista sejam 
ouvidos;

• Todos nós temos de agir de acordo com o que 
está a ser dito; 

• Temos de dar retorno às pessoas acerca do 
impacto que a sua participação teve.

Estes são os três C – consciencialização, 
compromisso e comunicação – que melhoram os 
diversos tipos de participação e impulsionam os 
nossos esforços comuns no sentido de um resultado 
mais eficiente e positivo.

Consciencialização  
É essencial que todos tenham consciência sobre 
qual o tema em que estamos a trabalhar, sabendo 
o porquê de estarmos a trabalhar e como. Devemos 
estar atentos ao modo como as coisas são feitas 
(processo) assim como sobre as consequências 
(resultados). 

A participação ativa só pode vir a ser possível, 
ser encorajada e ser sustentável, quando existe 
uma base forte de conhecimento comum, e um 
fortalecimento das competências, dos instintos, 
das capacidades, dos processos e dos recursos, de 
que necessitam as organizações e as comunidades 
para poderem sobreviver, adaptar-se e florescer 
no meio dos seus ambientes sociais em rápida 
transformação.  
 
Compromisso 
Uma vez tendo participado na formulação do 
objetivo comum e aceite como positivo e importante, 
devemos assumir com ele um compromisso. 
Esse compromisso implica determinado tempo e 
esforço para nos envolvermos nas oportunidades 
que nos surgem, desenvolvermos a estratégia de 
crescimento e contribuirmos para o êxito juntamente 
com os demais participantes.  
 
Comunicação 
Deve haver seguida uma comunicação boa e clara 
como meio para alcançar uma forma correta ao 
longo de todo o processo. Uma comunicação forte 
dos métodos utilizados, as prioridades definidas, 
assim como feita a sinalização dos desafios e dos 
obstáculos, é a garantia de um processo capaz e 
que conduz a uma participação mais ativa.
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A palavra participação é um conceito 
bastante lato. Pode ser interpretada 
de vários ângulos, desde atividades 
esporádicas a um compromisso 
permanente. 

Neste capítulo, descrevemos brevemente o âmbito 
e as diversas dimensões da palavra participação. 
Diferentes fases de compromisso não implicam 
diferentes níveis de apreciação: claro que cada 
organização e, por conseguinte, cada uma 
das Cáritas procura pessoas profundamente 
dedicadas, mas isso não significa que outros tipos 
de envolvimento tenham de ser de menor valor. 
Todos os tipos de compromisso são necessários e 
o fator primordial é que as pessoas participem de 
acordo com as suas próprias competências, tempo 
disponível e possibilidades.

Consideremos agora algumas 
dimensões de participação:

Participação Recetiva 
As pessoas participam fazendo aquilo que se lhes 
pede. A decisão sobre o que irão fazer é proposta 
pela organização.

Participação mediante partilha da informação, 
conhecimento e experiência 
Esta dimensão é um dos pilares do envolvimento. 
Qualquer projeto tem mais probabilidade de ser 
bem feito se houver uma troca de informações 
completa e clara. As pessoas participam 
oferecendo conselhos, partilhando conhecimentos 
e experiências, a fim de inspirar outros a replicarem 
as iniciativas ou a motivarem outros para iniciarem 
outras atividades e outros projetos. 

Participação interativa (co-aprendizagem) 
As pessoas participam numa análise conjunta, no 
desenvolvimento de planos de ação e formação ou 
fortalecimento das instituições locais, recorrendo 
a diversas metodologias. As comunidades locais 
contribuem para as decisões locais e influenciam no 
modo como os recursos disponíveis são usados. 

Participação organizada (cooperação) 
As pessoas participam juntando-se em grupos e 

reunindo-se com estruturas e iniciativas existentes, 
a fim de cumprirem objetivos pré-determinados e 
alcançarem metas concretas dos projetos. 

Automobilização 
As pessoas participam adotando iniciativas de 
forma individual ou fazendo parte de iniciativas 
organizadas através de instituições externas. 
Desenvolvem contactos com instituições externas 
para qualquer aconselhamento técnico e recursos 
de que necessitem, mas continuam com a 
apropriação e o controle da iniciativa.

A participação implica necessariamente o 
envolvimento ativo daquelas pessoas que estamos 
a ajudar ou com quem estamos a trabalhar. Não 
são apenas os destinatários passivos da nossa 
ajuda, mas sim os participantes ativos no processo 
da sua própria capacitação, a qual se pretende 
venha a fortalecer as suas capacidades e melhorar 
a sua resistência. Se não formos bem-sucedidos na 
criação do espaço e das possibilidades para essas 
pessoas se tornarem independentes, a participação 
de todas as outras pessoas na organização também 
não terá êxito. 

A participação, para ser eficaz, tem de ser 
ativamente promovida e apoiada pelas 
organizações da Cáritas. Tem de se tornar, e 
manter-se, como parte essencial da nossa cultura 
organizacional. Requer um compromisso institucional 
suficiente, animação, formação, reflexão interna e 
avaliação regular, sendo que nenhuma delas pode 
ser tomada como garantida.
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Um testemunho pessoal 

A minha experiência pessoal na Cáritas remonta 
aquando eu era criança na minha aldeia, há mais 
de 50 anos. Vi a minha mãe a trabalhar juntamente 
com outras mulheres na nossa pequena comunidade 
cristã, a poupar algum dinheiro para ajudar os mais 
necessitados, a pedir celebrações de missas para os 
doentes, a pagar contas de médicos para pessoas 
em dificuldades, a tomarem conta de crianças 
que tinham ficado órfãs, a cultivarem os campos 
dos que estavam doentes para que não tivessem 
fome, e a enviarem contribuições para a paróquia 
para apoiarem iniciativas de auxílio social quer na 
diocese, quer a nível nacional. Não éramos ricos, 
mas ajudávamo-nos uns aos outros e isso unia-nos. 
Partilhávamos o pouco que tínhamos, como faziam os 
primeiros cristãos e como nos deixaram relatado nos 
Atos dos Apóstolos. 

A Igreja, que o Concílio Vaticano Segundo definiu 
como “Povo de Deus”, é também a comunidade de 
todos os batizados. Eles formam o “corpo de Cristo” 
(1Cor 12:27) de cujos membros participam, por dever 
e por direito, na missão que Cristo lhes confiou para 
todo o Seu corpo.

Como o Papa Paulo VI nos recordou na sua Exortação 
Apostólica Evangelii Nuntiandi (Evangelização no 
Mundo Moderno), essa missão é evangelizar, o que 
é obtido através do Verbo, do sacramento e da 
caridade/diaconia.5 As três dimensões não podem ser 
separadas sem deformar a natureza da Igreja: 6                              

 “Através da mensagem do Evangelho, a Igreja 

oferece uma força para a libertação que dinamiza 
o desenvolvimento precisamente porque conduz 
à conversão [do] coração e das formas de pensar, 
fomenta o reconhecimento da dignidade de cada 
pessoa, promove a solidariedade, o compromisso e o 
serviço para com o próximo, e atribui a todos um lugar 
no plano de Deus, que está a construir o Seu Reino de 
paz e justiça a começar já neste vida.”7

Os campos de ação e realização desta missão são 
os seguintes: - os pobres, os mais pequenos, os 
abandonados, os mais “insignificantes”, os estranhos... 
com quem Cristo se identificou (Mt 25) e para quem 
a Igreja expressou a sua opção preferencial – uma 
sociedade que deveria incorporar uma espiritualidade 
de diálogo, encontro, reconciliação, solidariedade, 
colaboração entre as pessoas, culturas e religiões. 

O que nos traz à verdadeira raison d’être da Cáritas, 
uma família de solidariedade, uma expressão da 
caridade organizada da Igreja, um sinal do amor 
de Deus pela humanidade. O serviço da caridade é 
responsabilidade de todos os discípulos de Cristo, 
porque “se não tiver amor, nada serei” (cf. 1Cor 13). O 
Concílio Vaticano II consagrou um decreto completo 
sobre o apostolado dos leigos que “deveria ser 
motivado pela caridade.” Os leigos deveriam, assim, 
“ter em grande estima e, de acordo com a sua 
capacidade, ajudar nos trabalhos de caridade e nos 
projetos de assistência social, públicos ou privados, 
incluindo programas internacionais em que seja 
prestado o auxílio efetivo aos indivíduos e aos povos 
mais necessitados. Ao fazê-lo, deveriam cooperar com 
todos os homens e mulheres de boa-vontade.”8

O que torna a Cáritas forte é estar em todo o lado em 
qualquer momento – antes, durante e depois de um 
acontecimento – até no lugar mais remoto, muitas 
vezes em torno de uma pequena igreja, onde as 
pessoas se reúnem para ouvir as Boas Novas e para 
celebrarem a Santa Eucaristia em comunhão com a 
Igreja Universal.

Os princípios de participação, subsidiariedade e 
solidariedade são essenciais em todo o trabalho da 
Cáritas. A Cáritas demonstra todo o seu potencial 
quando a todos os fiéis e a todas as pessoas de 
boa-vontade é dada a oportunidade e são realmente 
capacitados para poderem participar nas decisões e 
nas iniciativas que os afetam.

Monsenhor Pierre Cibambo, o Assistente 
Eclesiástico para a confederação da Cáritas e 
funcionário da Ligação Internacional com África



Este Ciclo da Participação propõe um conjunto de passos e de atitudes que 
integram valores e princípios fundamentais do pensamento social católico, a 
fim de criar uma forma que reforce e inspire as pessoas a agirem conforme lhes 
manda o coração empregando, contudo, todos os seus talentos e capacidades 
para o bem de todos.

1.3. Ciclo da participação
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Colocar as pessoas 
no centro

Escutar, observar 
e refletir nas 

necessidades dos 
outros

Aprender e 
partilhar os seus 
conhecimentos

Reconhecer as 
capacidades dos 

outros

Encontrar o nosso 
lugar: conforme as 

nossas necessidades 
e capacidades 

Crescer em conjunto 
e transformar-se 

numa comunidade 
forte

Ser responsável pelo 
ambiente social e 

natural

Capacitar os 
outros e obter um 

envolvimento ativo 

A caridade não exclui o saber, pelo contrário, requer, promove e incentiva-o vindo de dentro. 

O saber nunca é puramente o trabalho do intelecto. Pode ser por certo reduzido ao cálculo e à 

experiência, mas se aspirar a ser sabedoria capaz de orientar o homem à luz dos seus começos e 

dos seus fins, deve ser “temperado” com o “sal” da caridade. O fazer é cego sem o saber e o saber 

é estéril sem o amor.

-     Papa Bento XVI, Caritas in Veritate, §30.
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1.3.1. Colocar as pessoas no centro 

O princípio da dignidade humana – a centralidade 
da pessoa – é o ponto de partida para qualquer 
participação respeitosa. Reconhecer que nós, seres 
humanos, existimos em relação uns aos outros faz-
nos compreender que cada um de nós tem um valor 
intrínseco, o qual deve ser acarinhado e respeitado. 
A santidade de cada vida humana assenta na 
crença cristã de que os seres humanos são criados 
à imagem e à semelhança de Deus (Gén 1:26-17; E. 
4:24). Por conseguinte, todas as pessoas têm uma 
dignidade inata que deve ser honrada e respeitada, 
independentemente da idade, género, raça, etnia, e 
afiliações religiosas ou políticas. 

Como seres sociais, somos destinados a viver em 
estreita relação uns com os outros e com Deus, 
para criar e organizar em conjunto as nossas 
comunidades. A natureza inter-pessoal de um 
ser humano reside concretamente no meio da 
narrativa da criação no livro da Génesis: “Não é bom 
que o homem esteja só” (Gén 2:18). Fazemos parte 
integrante de uma família única da humanidade, 
diligentemente interdependente no meio 
ambiente natural e social, interrelacionados com 
a vida local, nacional e global, responsáveis pelo 
desenvolvimento da sociedade e da transformação 
social. 

É neste contexto que a participação se torna um 
dos elementos principais do amor ao próximo. Ir 
ao encontro dos outros, tal como são, cria uma 
abordagem à participação plena de significado e de 
respeito. Colocar as pessoas, outros seres humanos, 
no centro das nossas atividades e pensamentos, 
pode tornar a nossa participação respeitosa e 
dignificante para com todas as pessoas.

1.3.2. Escutar, observar e refletir nas 
necessidades dos outros

A participação é sempre relacional e acontece 
sempre com outras pessoas. Estar atento aos outros 
é o primeiro passo para uma ação substancial. 
Como parte do método abrangente de escutar, 
observar e discernir (assente no método ‘ver, julgar, 
agir’), escutar cria o espaço necessário para os 
encontros e adquire uma perceção séria sobre a 
realidade presente. Quais são as necessidades e 
os desejos das pessoas? Como podemos servir 
as necessidades concretas das pessoas com 
aquilo de que somos capazes, mediante um               

envolvimento ativo? 

Na compilação de boas práticas que fizemos é 
possível verificar que todas as atividades emergiram 
das necessidades concretas dos outros. O escutar 
a realidade vivida pelos outros é uma atitude cristã 
(espiritual) fundamental e um método de trabalho 
utilizado, em que se destaca nas organizações da 
Cáritas . Estabelece uma união entre as pessoas, 
constrói relações e evidencia a apreciação sincera 
pelos outros. Escutar e ser escutado põe-nos à prova 
e pede-nos que fiquemos imóveis para podermos 
observar, refletir, analisar e discernir. Quando 
é possível a sintonia com as necessidades das 
pessoas, a participação assenta na humildade e 
respeito dignificantes para com os outros. 

1.3.3. Reconhecer as capacidades 
dos outros

Quando acompanhamos as pessoas é importante 
ver e compreender as suas necessidades, não 
só por uma falta de algo, mas ao mesmo tempo 
como uma capacidade. Todas as pessoas possuem 
talentos e dons, expressões do Espírito Santo que 
se manifestam de tantos modos de capacidades e 
potencial em cada um de nós. “Assim como cada 
um de nós tem um corpo com muitos membros, e 
nem todos esses membros têm a mesma função, 
também nós, que somos muitos, somos um só corpo 
em Cristo, mas individualmente somos membros uns 
dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça 
que nos é dada a cada um de nós. Se o seu dom é 
a profecia, profetize de acordo com a sua fé; se for 
servir, sirva; se for ensinar, ensine; se for encorajar, 
encoraje; se for dar, dê generosamente; se for liderar, 
faça-o diligentemente; se for ser misericordioso, 
faça-o com alegria” (Rom 12: 4-8). 

Quando escutamos os outros e crescemos 
como grupo e comunidade, vemos para lá 
das necessidades básicas de qualquer um e 
vislumbramos os abundantes recursos que essa 
pessoa nos traz. Devemos aceitar as pessoas 
holisticamente, sendo capazes de reconhecer as 
suas capacidades e potencialidades. Só quando 
criamos esse tipo de confiança, a expressão de amor 
incondicional, é que damos azo a que as pessoas se 
expressem livremente e os libertamos de quaisquer 
preconceitos e rótulos que possam estar a carregar 
quando procuram ajuda. Confiar em alguém é, 
pois, uma maneira de a capacitar para fazer, ser e 
tornar-se numa pessoa melhor. Confiar em alguém 
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é também uma maneira de confiarmos em nós 
próprios e confiarmos na perfeição da criação 
Divina.

1.3.4. Encontrar o nosso lugar: 
adequar necessidades e 
capacidades

Ninguém possui todas as competências. A afirmação 
é verdadeira para profissionais, e esta é uma das 
razões pela qual a função de um profissional está 
cada vez mais definida e delimitada. Contudo, o 
mesmo é válido para um voluntário. 

Depois de ter escutado o voluntário, é muito 
importante responder a três perguntas quanto à sua 
motivação, às suas experiências e expectativas: 

1. O voluntário encaixa na missão e nos princípios 
básicos da Cáritas?

2. A pessoa está disposta a aceitar o papel 
específico de um voluntário? Este papel 
específico é caracterizado por alguns 
elementos: a) o voluntário é livre de definir o 
tempo que tem para dar como contributo, ou 
seja, tem mais liberdade, mas também menos 
responsabilidade; b) o compromisso é “oficial” e 
fiável e será “oficializado” mediante um “contrato 
de voluntário”;

3. Existem deveres, locais e tarefas específicas 
dentro da organização onde seja possível 
perspetivar um envolvimento positivo do 
voluntário e onde este se sinta útil, motivado e 
apreciado? 

É essencial relembrar que esse conjunto de 
necessidades e capacidades é feito por ambas 
as partes, de forma voluntária e responsável. 
Eis algumas maneiras que mostram como é 
possível conjugar a organização e o voluntário. 
Em primeiro lugar, a maneira mais comum é 
quando a organização propõe um conjunto de 
responsabilidades bem definidas e que são aceites 
pelo voluntário. Em certos casos, os voluntários não 
aceitam esta forma de colaboração e acabarão por 
deixar a organização. 

Em segundo lugar, outra forma possível é o 
voluntário aportar ideias e experiências, as quais, por 
várias razões, não foram previstas nem planeadas 
pela organização. Desse modo, o voluntário expande 
a missão e a área de especialização da organização. 
Este poderá ser um desafio muito interessante e, em 

muitos casos, já conduziu a novos projetos bem-
sucedidos. Aceitar esta perspetiva do voluntário 
pode implicar uma determinada humildade por 
parte dos profissionais. Na maior parte das vezes, 
valerá a pena tentar, mas todas as lições devem ser 
tidas em conta; qualquer novo projeto pode falhar 
e, por conseguinte, é muito importante que o vigor 
e o entusiasmo dos voluntários sejam apoiados por 
profissionais desde oinício.

Em terceiro lugar, articular as necessidades e 
capacidades das pessoas e da organização e 
vir a encontrar o seu próprio espaço dentro da 
organização é uma outra forma de construir a 
comunidade através de uma participação ativa. 
O reconhecimento e a apreciação mútuos das 
capacidades e dos talentos de cada pessoa, unidos 
para uma boa causa, prova ser um dos ingredientes 
mais necessários para uma transformação social de 
êxito e sustentada.

1.3.5. Capacitar os outros e obter 
um envolvimento ativo

Todas as organizações devem ter por base um 
objetivo concreto. O mesmo sucede com a Cáritas. 
O principal objetivo da Cáritas é claramente estar 
ao lado daquelas pessoas sem voz e, assim sendo, 
promover e reforçar a solidariedade na sociedade 
contemporânea. Isso significa motivar todas as 
pessoas a assumir responsabilidade pelo bem-
estar dos outros. Por outras palavras: a Cáritas dá 
um bom exemplo de como viver fora do princípio 
da solidariedade, ao mesmo tempo que atribui 
poderes às pessoas para assumir a sua própria 
responsabilidade e seguirem o seu próprio sentido 
de iniciativa, e conseguir modificar as coisas para o 
bem comum. 

As organizações da Cáritas podem servir de 
inspiração, além de exemplo, para uma participação 
inclusiva a pessoas dedicadas à transformação 
social em vários percursos da vida. A Cáritas é 
chamada a partilhar os seus conhecimentos e 
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experiência acerca da pobreza e dos desafios 
sociais, para lutar por aqueles que não se podem 
defender por si sós, pelos princípios do envolvimento 
e trabalho social responsável, assim como para 
estabelecer um bom exemplo da integração bem-
sucedida de voluntários motivados. São geralmente 
estas pessoas que adquirem experiência em 
primeira mão com estes desafios sociais e que se 
transformam nos portadores e na personificação de 
um envolvimento ativo na sociedade com base em 
valores promovidos pela Cáritas.

Na Cáritas é essencial oferecer uma hipótese de as 
pessoas se voluntariarem, de lhes proporcionar o 
espaço para desenvolverem as suas competências, 
acompanhar a sua evolução, dar-lhes as 
oportunidades para servir os pobres de acordo com 
as suas competências, as suas capacidades e os 
seus interesses, e confiar-lhes responsabilidades 
menores ou maiores conforme as suas capacidades 
e possibilidades. 

Para delegar poderes tanto a voluntários como a 
colaboradores, pessoas carenciadas, pessoas em 
situaçãode pobreza, os marginalizados e todos 
aqueles que desejam envolver-se diretamente com 
a Cáritas, equivale a várias coisas em concreto, 
nomeadamente: 

• dar-lhes as boas-vindas, gastar tempo com elas, 
escutar os seus interesses, as suas experiências 
e as suas histórias;

• apresentar-lhes a Cáritas, os seus princípios, 
métodos e as suas áreas de trabalho;

• dar-lhes oportunidades não só no início mas 
depois para se poderem envolver e desenvolver;

• escutar as suas reações e opiniões porque 
muitas das vezes os voluntários que vêm ter 
com uma organização “vindos do exterior” 
sentem e têm uma melhor perceção dos seus 
pontos fortes e dos seus pontos fracos;

• tdar-lhes formação adequada, ou transmitir-
lhes os devidos conhecimentos, acerca de 
assuntos específicos (entre eles, a pobreza, os 
sem-abrigo, etc.), e/ou acerca do conceito do 
espírito de equipa e formação de equipas, e/ou 
acerca das responsabilidades que surgem no 
seio de uma equipa, acerca da definição do seu 
papel nessa equipa, etc.;

• dar-lhes responsabilidade porque o significado 
da palavra liberdade também é confiar em 
alguém e estar preparado para essa confiança;

• avaliar o seu envolvimento juntamente com 
eles, ou numa reunião de grupo, ou em trocas de 
experiências pessoais;

• valorizar a sua contribuição e agradecer-lhes, 
não só no final do seu envolvimento, mas com 
regularidade; 

Por outras palavras, a melhor metáfora para o 
compromisso dos voluntários é que se unam a nós 
de espontânea e livre vontade, que façam o seu 
percurso ao nosso lado com vista a uma sociedade 
mais justa. E esta confiança merece todo o apreço e 
orgulho.

1.3.6. Crescer em conjunto e 
transformar-se numa comunidade 
forte

A participação no terrenodeve ser sempre vista no 
contexto das comunidades. Não somos criados por 
Deus para vivermos em solidão. Estamos destinados 
a viver em comunidade uns com os outros. Somos 
seres relacionais e, como tal, viver em comunidade é 
uma expressão essencial daquilo que somos. 

Comunidade é também espírito de partilha. Os 
membros de uma comunidade podem ter uma 
história comum ou partilhar uma identidade ou uma 
missão em comum. Estão ligados por interesses 
sociais, culturais, políticos e/ou económicos, e esta 
“rede de relações fortalece o tecido social e constitui 
a base de uma verdadeira comunidade de pessoas.”9

O ser humano é um ser social e está aberto aos seus 
semelhantes, no sentido da convivência e de assumir 
responsabilidade mútua. As necessidades individuais 
e sociais devem estar em equilíbrio. Mas o equilíbrio 
nunca é mensurável nem fixo; tem de ser sempre 
reconquistado num contexto socioeconómico 
e político em constante mutação. As pessoas 
não devem, por conseguinte, voltar as costas às 
suas responsabilidades sociais, preocupando-se 
exclusivamente com as suas próprias necessidades 
ou com a sua situação pessoal.

Trabalhar em e com comunidades para tentar 
solucionar situações sociais injustas não só faz parte 
da responsabilidade cívica de todos nós, mas é 
também uma maneira de favorecer a apropriação 
e definir uma perspetiva a longo prazo das nossas 
ações para combater a exclusão social. É, pois, 
importante realizar uma análise participativa da 
comunidade com a qual trabalhamos e definir as 
funções e as responsabilidades de cada um dos 
atores envolvidos. Essa análise pode ser efetuada 
a todos os níveis: ao nível da comunidade local, ao 
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nível de um projeto em concreto, assim como ao 
nível da cooperação com outras comunidades e 
intervenientes. De modo a promover uma mudança 
sustentável, é importante ligarmo-nos com outras 
comunidades que abordem tópicos idênticos no 
vosso país e até no estrangeiro. Essas ligações dão 
lugar a inspiração e a ideias de como será possível 
melhorar o trabalho na comunidade, assim como 
reforçar a capacidade de defender em conjunto as 
mudanças sociais.

1.3.7.  Ser responsável pelo 
ambiente social e natural
Uma comunidade forte é aquela em que as pessoas 
se sentem responsáveis pelo ambiente social e 
natural onde estão inseridas. A nossa dignidade 
humana e bem-estar estão profundamente ligados 
à nossa preocupação com toda a criação. Este 
respeito e esta responsabilidade com o ato da 
criação deve ser necessariamente afirmado na 
esfera pública.

Em prol da nossa prosperidade, as pessoas 
utilizam amplamente os recursos naturais, os 
quais acarretam muitas mudanças ao meio 
ambiente e, de muitas formas, nos afastam do 
propósito da criação original. A terra confiou-nos 
uma dádiva e um legado sublimes partilhados, 
perante os quais todos nós somos responsáveis. O 
papel dos administradores implica a obrigação de 
usarem sabiamente os recursos e garantir que os 
interesses dos outros, e das futuras gerações, sejam 
assegurados de modo justo e adequado. Nesse 
sentido, o direito de beneficiarmos dos bens da terra 
de forma atenta e responsável é, ao mesmo tempo, 
um chamamento para trabalharmos em prol de um 
desenvolvimento crescente, sustentado e integral da 
natureza, das pessoas e das comunidades.

Pessoas no mesmo ambiente social desenvolvem 
frequentemente um sentido de solidariedade social. 
A confiança aumenta e a ajuda mútua também, 
nessa construção de comunidades saudáveis. 
Desenvolvem potencialmente modos de pensar e 
padrões de comportamento semelhantes, mesmo 
quando as conclusões possam ser diferentes. 

Como cada pessoa é única em si mesma, cada 
um dos membros da comunidade sente e vive 
a responsabilidade pelo seu ambiente social e 
natural de forma diferente. Uns, devido às suas 
competências de liderança, sentem-se mais 
confiantes quando agem como atores e têm a 

possibilidade de implementar várias atividades a 
favor das suas comunidades. Outros, por seu lado, 
poderão não ter a mesma confiança na tomada 
de decisões, mas possuem um sentimento forte de 
responsabilidade para com a sua comunidade e 
expressam-na através da observação, do apoio e do 
estímulo. 

Daí que, unidos pela mesma preocupação com 
a criação de Deus, e reconhecendo que a terra é 
um bem partilhado, as pessoas desenvolvem um 
sentido profundo de responsabilidade partilhada 
relativamente à sua comunidade e não só, e um 
desejo de protegê-la e cultivá-la.

1.3.8. Aprender e partilhar os seus 
conhecimentos

At the end of any participatory process, it is 
important No final de cada processo de participação, 
é importante ter o tempo e o espaço para qualquer 
género de avaliação das ações que implementamos.

A avaliação não é um instrumento de controle. 
É, em vez disso, um processo de participação 
onde facilitamos o diálogo, a compreensão 
mútua e a criação de novos acordos entre todos 
os participantes num projeto. É um momento 
de aprendizagem coletiva que nos permitirá 
compreender melhor os nossos programas e 
as nossas ações, as razões do seu êxito ou do 
seu fracasso, e encontrar formas de melhorar e 
progredir. O principal objetivo é, na realidade, tirar os 
devidos ensinamentos da nossa própria experiência 
e proceder às alterações que se mostrem 
necessárias.

É ainda a oportunidade de nos consciencializarmos 
das nossas ações, funções, capacidades e 
necessidades; partilhá-las entre todos nós e tomar 
novas decisões para os nossos projetos. É importante 
não identificar o processo de avaliação como um 
assunto complexo e técnico, mas sim como um 
processo de participação interna, onde cabe a todos 
nós a responsabilidade de uma execução eficiente e 
democrática.

Esse processo de aprendizagem irá criar uma cultura 
da aprendizagem na organização ou no grupo de 
ação e irá abrir as possibilidades para partilhar a 
nossa experiência com os outros, como sendo um 
testemunho vivo e inspirador.
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Exemplos inspiradores de participação na Cáritas
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Parte 2: Exemplos 
inspiradores de 
participação na 
Cáritas

Este capítulo é a essência deste Manual. 

Fornece uma coleção de práticas inspiradoras concretas – de pequena 
e grande escala – reunidas por várias organizações da Cáritas em 
diferentes países e contextos culturais, que foram iniciadas, organizadas 
e/ou executadas por pessoas nas suas comunidades locais. 

São histórias de sucesso de como marcar a diferença na sociedade, 
descobrindo simultaneamente as capacidades e as oportunidades 
através do envolvimento e participação ativa. Estes relatos demonstram 
como as pessoas envolvidas sentiram uma necessidade de ajudar, 
como descobriram de que forma se poderiam envolver, como se 
tornaram ativas a favor dos mais vulneráveis, e como colabora(ram) 
como parceiros, como os grupos locais da Cáritas, as paróquias e 
movimentos juvenis, por vezes não sem enfrentar contratempos. 
Utilize estes testemunhos como meio para a sua própria motivação, 
procurando que as suas realizações sigam caminhos idênticos ou que 
lhe surjam novas ideias.
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Não perca nenhuma 
oportunidade de fazer um 
pequeno sacrifício, através 
de um olhar sorridente, ou 
por uma palavra amável; 
sempre fazendo as coisas 
mais insignificantes 
corretamente e sempre 
fazendo por amor.

“

Thérèse de Lisieux
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Quem está envolvido? 

• Cerca de 500 jovens em grupos locais, regionais 
e nacionais da Cáritas Jovem. 

• Cerca de 100 jovens participam nas reuniões
• Cerca de 15 membros de diferentes serviços da 

Cáritas Jovem em 6 países
• As organizações nacionais e locais da Cáritas

Recursos necessários

• A aplicação com êxito para uma parceria 
estratégica com o programa da UE para a 
educação, formação, juventude e desporto 
(Erasmus+)

• Equipas formadas por 1-2 membros em cada 
parceiro da Cáritas Jovem

• Cerca de 10-20 jovens em cada um dos grupos 
ativistas locais, regionais e nacionais da Cáritas 
Jovem.

• Bastante tempo 

Descrição do conteúdo

Vários grupos da Cáritas Jovem surgiram em seis 
países europeus (Luxemburgo, França, Áustria, Suíça 
e Itália-Sul do Tirol) num conceito participativo para 
jovens no campo social. A Cáritas Jovem dedica-se 
ao compromisso ativo, criativo e participativo de 
jovens, para pessoas carenciadas, como é o caso 
dos refugiados, migrantes, sem-abrigo, pessoas com 

2.1. Práticas 
inspiradoras para 
construção de uma 
comunidade
Cáritas Jovem in Europe 

2.1.1. Inspirar um continente

Exemplos inspiradores de participação na Cáritas
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A rede informal da ‘Cáritas Jovem in 
Europe’ foi criada tendo por objetivo 
dar uma oportunidade aos jovens de 
organizarem um dia anual Cáritas 
Jovem como forma de debaterem 
e participarem nos assuntos que as 
sociedades europeias enfrentam hoje 
em dia.  



incapacidades, famílias em risco de pobreza, etc. Os 
jovens que fazem parte de grupos da Cáritas Jovem 
começaram por querer conhecer melhor os colegas 
e partilhar com eles experiências, estabelecendo-
se assim a rede ‘Cáritas Jovem in Europe’. À medida 
que aumentava o interesse por trabalharem em 
conjunto ao fim de algumas atividades pequenas 
e comuns, a rede candidatou-se com sucesso 
às Parcerias Estratégicas da Comissão Europeia 
através do programa Erasmus+. Com o apoio destas 
parcerias, os jovens da ‘Cáritas Jovem in Europe’ 
tiveram a ocasião de organizar um dia anual Cáritas 
Jovem, com pequenos grupos de intervenientes 
(os chamados ‘flash mobs’), para discutir aspetos 
políticos da situação migratória, e escrever uma 
carta conjunta ao Presidente da Comissão Europeia, 
Jean-Claude Juncker, para a qual receberam uma 
resposta! Juntos, estes jovens queriam mudar 
as respetivas sociedades a que pertenciam e 
ultrapassar todas as fronteiras e diferenças.

Uma vez que existiam diferentes grupos da Cáritas 
Jovem a surgir em vários países, os jovens pediram 
para conhecer os seus “colegas” e trocarem 
experiências. Três anos depois do primeiro encontro, 
a colaboração tornou-se sistemática e ao fim de 
cinco anos da sua existência, os seus esforços e a 
rede cresceram e transformaram-se num verdadeiro 
tema crucial da Conferência Regional da Caritas 
Europa, na Geórgia, em maio de 2018.

Lições retiradas 

As lições retiradas poderão ser resumidas da 
seguinte maneira:
•  Os jovens não conhecem fronteiras e querem 

conquistar as diferenças.
•  Se os jovens tiverem uma ideia, estão dispostos 

a trabalhar duramente para a tornarem 
realidade.

•  Deem aos jovens oportunidades que os atraiam 
e eles participarão com todo o seu vigor, alegria 
e inspiração.

•  Os jovens têm de ser acompanhados por 
adultos motivados e dedicados, que tenham 
tempo para os orientar, avaliar e formar.

Ação “Partilhar a experiência da Europa” por 
Cáritas Jovem nas ruas de Tblisi na Geórgia
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Informação sumária do projeto

orçamento

nº de pessoas

duração

€100,000 
(Erasmus+)

equipa de 12 
pessoas
500 jovens

3 anosOutros exemplos de participação de jovens 
www.mapping.caritas.eu/general_search?search_ 
api_views_fulltext=youth+participation&=Search& 
search_api_views_fulltext_op=AND

contacto 

Paul Galles - Cáritas Jovem Luxemburgo
paul@Cáritas Jovem.lu ou info@Cáritas Jovem.lu

Alice Uhl - Cáritas Jovem  Áustria
alice.uhl@caritas-wien.at
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Cáritas Itália

2.1.2. Percurso para uma Cáritas 
Paroquial

Foi criada por iniciativa de leigos da 
comunidade uma Cáritas Paroquial 
a fim de melhor servir a comunidade. 
Desde o início que tem vindo a crescer 
para proporcionar várias atividades 
Cáritas para diferentes grupos de 
pessoas. 

Voluntários da Cáritas Biella após debate sobre a pobreza em Itália (da esquerda para a direita: D. Fabrizio, o pároco 
da paróquia, Enrique, Fatima, Najat, Lucy, Antonietta, Hind, Vincenza, Piera, Anna, Michela, Sabir, Luigi, Esterina, Cesare e 
Elena)

Exemplos inspiradores de participação na Cáritas

Quem tem participado?  

• Comunidade da paróquia local
• Voluntários

Recursos necessários
• Um local, como por exemplo, as instalações 

paroquiais

Descrição do conteúdo

Em 2005, uma comunidade italiana, com a 
aprovação do pároco da paróquia, pediu para 
analisar o sentido e as ocupações da Cáritas com 
vista à criação de uma Cáritas paroquial. A iniciativa 
foi proposta por um grupo de leigos que solicitaram 
à Cáritas diocesana que os acompanhasse no 

percurso de conhecimento e análise. No entanto, 
neste grupo inicial, composto quer por pessoas 
mais novas como mais velhas, homens e mulheres, 
surgiram dúvidas e algumas dessas pessoas 
começaram a sentir-se impotentes. Ao fim de uma 
série de reuniões, a ideia silenciou-se. Era como se a 
incerteza tivesse levado a melhor sobre as primeiras 
intenções e não houvesse qualquer solução. 

E assim continuou até que apareceu um novo 
grupo de leigos que, tendo ouvido falar da Cáritas, 
decidiu contactar a Cáritas diocesana e pedir 
informações e esclarecimentos. Seguiram-se 
algumas reuniões regulares e surgiu a necessidade 
de criar uma abordagem com base na atitude 
dos bons doadores preocupados com o bem-
estar dos mais necessitados, um conceito e uma 
prática de generosidade, independência, respeito e 
crescimento pessoal assim como de educação da 
comunidade.

Um jovem casal, em especial, compreendeu 
perfeitamente o sentido e o objetivo da Cáritas 
e tomou a iniciativa de liderar o grupo que vinha 
a crescer. Dia após dia, aumentou a consciência 
da necessidade de fazer algo. Existia aversão em 
permanecer indiferente às necessidades dos mais 
pobres e desprotegidos que, invisíveis como eram, 
começavam a ser conhecidos e descobertos, 



o que alertou para a urgência em decidir e em 
intervir a favor dos mais pobres. Os elementos do 
grupo começaram a encontrar-se para troca de 
conhecimentos, de ideias e de pontos de vista. Ao fim 
de algum tempo, foi criado um grupo de ação que 
começou imediatamente a animar a comunidade, 
a analisar o contexto territorial, a avaliar as 
necessidades, a envolver-se muito de perto com 
as pessoas e a identificar melhor aquelas que se 
encontram em situações depobreza.

A própria comunidade sentia-se constantemente 
motivada e com vontade de participar nas 
atividades. Abriu-se um centro de consulta para as 
pessoas se poderem reunir, encontraram-se locais 
de trabalho para os desempregados e programas 
pós-escolares para as crianças. Quando se abriu o 
centro para os requerentes de asilo, foi possível criar 
laços e relações com a ajuda de jantares étnicos, 
exibições de filmes temáticos e até mesmo shows de 
moda africana e oriental. 

Lições retiradas

O percurso foi, claramente, difícil e deparou-se com 
inúmeros obstáculos por causa da mentalidade 
fechada da aldeia e da própria comunidade cristã, 
e ainda devido ao sentimento de posse sobre 
o território que não deu espaço a pessoas de 
nacionalidadeestrangeira, que inicialmente foram 
classificadas de “intrusas”. 

Foi lançada uma semente de participação muito 
positiva devido ao trabalho e compromisso de leigos. 
Tudo pode começar por pequenas coisas e uma ou 
duas pessoas interessadas, mas os resultados do 
trabalho mais importante e urgente pode afetar a 
cultura presente e a mentalidade atual de suspeita e 
indiferença. 

As pessoas envolvidas no projeto descobriram a sua 
associação à comunidade da paróquia local, o seu 
sentido de solidariedade para com os vizinhos, em 
especial os pobres, envolvendo-se ativamente em 
atividades concretas com os doentes, os idosos e os 
migrantes; ensino para as crianças e inclusão social; 
assim como propor a sua ajuda para pagar rendas 
de casas e contas de eletricidade, e organizar várias 
atividades com mulheres estrangeiras.

 

Um grupo de mulheres durante um workshop
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contacto

Don Giovanni Perini - Caritas Biella
giovanniperini@libero.it

Informação sumária do projeto

orçamento

nº de pessoas

duração

€15,000 
custo único

15-20 voluntários

em curso 
desde 2005

Manual Prático sobre a Participação no Terreno
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Quem tem participado? 

• O grupo social da paróquia de Mare de Déu de 
Montserrat 

• Cáritas Diocesana de Maiorca
• 15 famílias económica e socialmente vulneráveis
• Voluntários da Cáritas

Recursos necessários

• Local para realização das reuniões semanais e 
sessões de planeamento, como por exemplo as 
instalações paroquiais

• Um pequeno orçamento, utilizando os meios 
financeiros dos próprios /pessoas que 
contribuíram para o projeto com o seu próprio 
dinheiro

Descrição do conteúdo

Este projeto foi uma iniciativa conjunta de voluntários 
e famílias, apoiada por uma Cáritas paroquial 
em Maiorca. O objetivo do projeto era sobretudo 
melhorar as relações entre pais e filhos através 
da partilha de um espaço para tempos de lazer, 
a fim de evitar situações de isolamento social, 
aumentar as redes sociais dos participantes, e 
fomentar a participação nas ações comunitárias de 
proximidade.

Após 5 anos de trabalho de proximidade 
individual e comunitário, e tendo-se estabelecido 
uma união de confiança com as famílias que 
apoiavam, a Cáritas paroquial de Mare de Déu de 
Montserrat verificou que seria necessário criar um 
espaço onde os profissionais, os voluntários e os 
participantes pudessem trocar ideias e experiências. 
Conceptualizaram um espaço diferente dos já 
existentes. No final, acabaram por ser as próprias 
famílias e voluntários a criar um local onde se 
pudessem reunir semanalmente.

Os encontros semanais de partilha em família dão a 
possibilidade deorganizarem em conjunto múltiplas 
atividades, como por exemplo:

• um workshop de chocolate de Natal com todos 
os membros da paróquia

• a participação em grupo no Carnaval do bairro
• a celebração conjunta do Dia da Paz com toda a 

comunidade paroquial
• a participação num jantar solidário da paróquia
• organização de eventos de cinema em família 
• excursões ao ar livre

Lições retiradas

Conseguimos formar um grupo multicultural de 
amigos do Mali, Nigéria, Senegal, Marrocos, Espanha e 
China. Somos realmente um grupo de amigos.
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Cáritas Espanhola 

2.1.3. Partilhar em Família
O objetivo do projeto “Compartiendo 
en Familia” era promover um sentido 
de comunidade num espaço aberto e 
seguro, onde fosse dada aos membros 
da comunidade a possibilidade de 
participarem ativamente e partilharem 
responsabilidades organizacionais de 
diversas atividades.

Exemplos inspiradores de participação na Cáritas
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feedback dos envolvidos 

“Que alegria sermos todos uma família e, para 
mim, isso é um alívio porque estou só. Sinto-me 
muito confortável porque somos de facto uma 
família e esse sentimento dá-me vida e força 

para continuar.”

Anónimo

Outros exemplos da Caritas Espanha
www.mapping.caritas.eu/member-organisation/
caritas-spain

contacto

Teresa Riera Rullan y MaiKa Delgado Bleda
coabase@caritasmallorca.org

Grupo de famílias e voluntários da Cáritas Mallorca 
numa viagem de domingo

Informação sumária do projeto

orçamento

nº de pessoas

duração

€5,000 
custo único

8 voluntários 
+ 2 profissionais

6 meses
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Quem tem participado? 

• Pessoas Internamente Deslocadas e famílias 
• Famílias de veteranos
• Voluntários
• Comunidade da paróquia local

Recursos necessários 

• Um local, como a paróquia ou as instalações 
locais da Cáritas

• Meios financeiros de apoio aos voluntários e ao 
pessoal

• Uma visão e capacidades compatíveis com as 
capacidades da administração paroquial e de 
membros ativos da Igreja local

Descrição do conteúdo

A Cáritas Ucrânia lançou um projeto para iniciar 
a integração de Núcleos Familiares, centros de 
apoio, para dar apoio especializado no processo de 
integração e de socialização de famílias afetadas 

pela guerra, por crises e por trauma, em especial 
entre crianças, idosos e pessoas sós. Criou-se 
um ambiente que ajudasse a compreender as 
capacidades e talentos de cada um. O principal 
objetivo deste projeto era melhorar a integração, 
criar um espaço aberto seguro para a comunicação 
entre Pessoas Internamente Deslocadas (PID)/
famílias e comunidades anfitriãs locais. Foi dado 
apoio a grupos de idade e estratos sociais diferentes: 
crianças, jovens e progenitores de famílias de 
Pessoas Internamente Deslocadas, assim como a 
comunidade local e as famílias de veteranos de 
guerra. Dada a dimensão do projeto, foi necessária 
uma cooperação estreita com a comunidade anfitriã 
local com vista à defesa e ao desenvolvimento 
do projeto. Do ponto de vista geral, este projeto 
apresentava-se inovador para todo o país ao 
oferecer assistência para dois grupos vulneráveis: As 
PID e as famílias de veteranos, ao implementarem 
a experiência psicopedagógica polaca, como o 
apoio integrado da família e cargos recentemente 
nomeados de Assistência Familiar e Tutores 
Familiares na Ucrânia.

O objetivo deste projeto foi aumentar a 
comunicação aberta, a fim de evitar estereótipos 
negativos de certas pessoas e grupos na 
sociedade, e ajudar as vítimas civis do conflito 
armado a serem adotadas pelas comunidades de 
acolhimento locais. Atividades tais como várias 
formas de educação, tempo criativo passado 
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Cáritas Ucrânia 

2.1.4. Núcleos de Integração Familiar

O objetivo deste projeto era melhorar 
a integração de famílias de Pessoas 
Internamente Deslocadas (PID) para a 
comunidade da paróquia local. 

Núcleos (HUB) familiares na Cáritas Kharkiv transformou-se num espaço de apoio e comunicação entre diferentes 
grupos de famílias vulneráveis, sobretudo de mães solteiras

Exemplos inspiradores de participação na Cáritas



juntos, atividades culturais e desportos deram 
lugar a uma atmosfera aberta onde foi possível 
partilhar informações e experiências. Sob uma 
perspetiva virada para o futuro, os centros de 
apoio familiar permitiram às pessoas conhecerem-
se melhor, aceitarem e construírem um local 
futuro em conjunto de uma forma integrada. 
Melhorar a integração e o desenvolvimento de 
uma comunicação mais aprofundada acontece 
em três níveis: a) ao nível interpessoal entre as 
famílias envolvidas; tanto das PID como das 
famílias locais, b) entre as famílias envolvidas e 
os técnicos, consultores e assistentes sociais das 
equipas da Cáritas local, e c) aos níveis institucionais 
entre as famílias envolvidas (com a proteção da 
Cáritas) e diferentes tipos de organizações locais, 
incluindo estruturas governamentais e municipais.                                 

Lições retiradas

Um processo de assistência a 6 meses de todos os 
membros da família ao nível interpessoal 

básico terá mais hipótese de sucesso no processo 
de recuperação. O importante não é resolver 
os problemas pelas pessoas (com a ajuda dos 
assistentes sociais da Cáritas, por exemplo), mas sim 
ajudar as pessoas a percorrerem o seu caminho de 
desenvolvimento sustentado e de vida. Os Centros 
de Apoio à Família transformaram-se igualmente 
numa plataforma para uma comunicação condigna 
acerca de temas complexos, mas necessários, como 
é o caso do perdão, da aceitação e da integração 
para um futuro comum. O enfoque no material de 
apoio na sociedade ucraniana constituiu um desafio, 
a fim de ultrapassar a falta de responsabilidade 
própria. Amudança no sentido de uma mentalidade 
autodirecionada pode ser concretizada apoiando 
as famílias, desde que se compreenda que as 
decisões só a elas lhes dizem respeitoe que só elas 
serão responsáveis pela decisão que tomaram nas 
suas vidas. Um dos maiores desafios é defender a 
aceitação pelas comunidades de acolhimento locais 
das pessoas mais vulneráveis, neste caso presente 
– as PID e as famílias de veteranos. Os estereótipos 
negativos são muito difíceis de quebrar. 
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orçamento

nº de pessoas

duração

€1,000,000 
custo único 10

3 anos 
entre 2017 e 2019

Mais informação acerca deste projeto
https://caritas-ua.org/multimediya/
videogalereya/doroga-do-novogo-domu/?fbc
lid=IwAR0ffPJWS6v5iY18pw-MRnbb_ze-zntVtF_
yecrWYU9LVLO5K2LePkOQv5A

Outros exemplos da Cáritas Ucrânia
www.mapping.caritas.eu/member-organisation/
caritas-ukraine

contacto

Maksym Bondarenko - Cáritas Ucrânia 
mbondarenko@caritas-ua.org

12,000 pessoas 
+ 40 voluntários e famílias de voluntários
+ 45 assistentes sociais
+ 7 organizações Cáritas locais

Informação sumária do projeto

Inauguração de um parque infantil
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2.2. Práticas inspiradoras 
de serviçosocial 
Cáritas na Bielorrússia 

2.2.1. Centro de dia para pessoas com 
deficiência - “Betel”
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Promover a adaptação e a integração, 
organizando tempo de lazer para 
pessoas com deficiência

Exemplos inspiradores de participação na Cáritas

Quem tem participado? 

• Voluntários
• Assistentes sociais

Recursos necessários

• Materiais para tricô, desenho, etc.
• Compensação financeira para os assistentes 

sociais e psicólogos

Descrição do conteúdo

Em 2005, uma voluntária da Cáritas Vitebsk propôs 
a criação de um centro de encontro para pessoas 
com deficiência. Inicialmente, apenas esta voluntária 
se dedicou a organizar reuniões, mas depois 
começou a ser ajudada por algumas irmãs para 

obteremfinanciamento e poderem encontrar um
centro maior. Em 2008, graças ao apoio financeiro de 
parceiros da Cáritas, foi inaugurado um novo centro 
para pessoas com deficiência em Vitebsk, o Centro 
Betel. Atualmente, dois outros centros para pessoas 
com deficiência funcionam também nas cidades de 
Miory e Glubokoe. 

No início, só 3-5 pessoas com deficiência vinham ao 
centro Betel, e os voluntários interagiam com elas 
na companhia de uma chávena de chá. Atualmente, 
todos os centros possuem bibliotecas, cozinhas e 
computadores, bem como aulas de música e de 
dança. Os assistentes sociais estão a trabalhar com 
as pessoas com deficiência todos os dias, 2-3 vezes 
por semana os voluntários vêm até ao centro para 
confraternizarem e, juntamente com as pessoas 
com deficiência, costuram, pintam, cantam, dançam, 
cozinham, fazem artesanato, etc. Mais ainda, os 
voluntários ajudam as pessoas que não podem 
caminhar a deslocarem-se até ao centro. Com 
o auxílio dos colaboradores e dos voluntários, as 
pessoas com deficiência participam regularmente 
em diferentes eventos, como por exemplo excursões 
até ao jardim zoológico, ao circo, ao delfinário, 
participar nas celebrações de Natal e viagens à 
Polónia, entre outros.

Lições retiradas

As pessoas com deficiência não têm de ficar 
sentadas em casa sozinhas, têm a possibilidade de 
desfrutar de uma vida agradável e ativa: podem ter 
hobbies e fazer o que mais gostam, podem viajar, 
comunicar com outras pessoas e descobrir novos 
amigos.



Um grupo de pessoas com deficiência e voluntários 
da Cáritas Vitebsk, num passeio ao ar livre 
juntamente com o Bispo Oleg Butkevich, na aldeia 
de Zaslonovo.
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orçamento

nº de pessoas

duração

€60,000 
custo único

14-15 voluntários
+ 4 assistentes sociais
Abarcando 62 jovens com deficiência

3 anos 
entre 2005 e 2008

Outros exemplos de voluntariado na Cáritas 
Bielorrússia
www.mapping.caritas.eu/general_search?search_
api_views_fulltext=belarus&=Search&search_api_
views_fulltext_op=AND

contacto

Antonina Polinskaya - Caritas Vitebsk
caritas.vitebsk.diocese@yandex.by

feedback dos envolvidos 

“Não há nada de mais nobre do que permitir 
às pessoas com deficiência viverem sem 

incapacidades.”

Antonina, Diretora do Projeto
 na Caritas Vitebsk

Informação sumária do projeto

Manual Prático sobre a Participação no Terreno

http://mapping.caritas.eu/general_search?search_api_views_fulltext=belarus&=Search&search_api_views_fulltext_op=AND
http://mapping.caritas.eu/general_search?search_api_views_fulltext=belarus&=Search&search_api_views_fulltext_op=AND
http://mapping.caritas.eu/general_search?search_api_views_fulltext=belarus&=Search&search_api_views_fulltext_op=AND
mailto:caritas.vitebsk.diocese@yandex.by


Quem tem participado? 

Na Antuérpia, há uma equipa de 2 profissionais e 
10 voluntários que procuram dar aos refugiados 
reconhecidos, e suas famílias as ferramentas 
necessárias que os ajude nesta procura difícil que 
é encontrar um sítio para viver. Alguns dos nossos 
voluntários são pessoas que costumavam receber 
apoio da Cáritas e que se ofereceram para ajudar 
outras pessoas na mesma situação através do 
voluntariado. Auxiliam sobretudo outros voluntários 
através do trabalho de tradução, mas são também 
uma enorme ajuda quando se pretende explicar aos 
recém-chegados as dificuldades com que se irão 
provavelmente debater. Esses voluntários têm quase 
sempre uma dívida de gratidão e apreço por quem 
os ajudou e podem ter assim uma forma de retribuir 
à sociedade. 

Todas as segundas-feiras de tarde encontramos-
nos no escritório na Antuérpia. Temos duas sessões e 
convidamos pessoas para cada uma delas. Durante 
a primeira sessão, falamos das famílias à procura 
da primeira habitação e na segunda ajudamos 
pessoas singulares. Juntamente com os refugiados, 
os voluntários navegam na Internet à procura de 
habitação adequada. Quem procura casa também 
leva consigo números de telefone de habitações 
para arrendar que estão anunciadas nas ruas. Os 
voluntários ligam para os proprietários, explicam a 
situação e tentam marcar uma visita à habitação.

Descrição do conteúdo

Quando as pessoas obtêm, por fim, os documentos no 
final do processo de pedido de asilo, sentem-se 

inundadas por sentimentos positivos e de esperança. 
Com este pedaço de papel podem finalmente começar 
uma nova vida! Podem começar a procurar trabalho, 
frequentar uma escola e começar a construir uma vida 
nova. No entanto, a primeira coisa que se deve fazer é 
encontrar um lugar para viver. E isso tem de ser feito 
rapidamente porque a política de asilo obriga-as a 
deixar as instalações de receção oficiais num prazo de 
dois meses depois de lhes ter sido concedido o direito 
de asilo. 

Como se encontra uma habitação em apenas dois 
meses se a pessoa for um refugiado reconhecido? 
Onde se deve dirigir? Por onde começar a procurar? 
O que procurar exatamente? Como marcar visitas às 
habitações quando nem sequer se fala o idioma? Sem 
ter uma habitação não é possível ter um rendimento e 
sem um rendimento não se pode encontrar uma casa. 
As famílias e as pessoas que se vêm confrontadas com 
esta contradição precisam de ajuda. 

O projeto teve início em Liège, em outubro de 2015. 
Desde o início do nosso projeto, mais de 250 refugiados 
reconhecidos, indivíduos e famílias, recorreram aos 
serviços do Housing-café. Por esta razão, a Cáritas Bélgica 
alargou este projeto a outras cidades e organiza 
atualmente Housing-cafés na Antuérpia e em Gent.

Um refugiado à procura de casa que se encontra a 
trabalhar com um dos nossos voluntários

Cáritas Bélgica

2.2.2. Housing-café: Capacitação de 
refugiados na procura de habitação
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Na Cáritas Bélgica criámos os 
‘Housing-cafés’ (cafés-habitação), um 
projeto em que os profissionais e os 
voluntários procuram ajudar refugiados 
reconhecidos, e pessoas com estatuto 
de proteção subsidiária, a procurar uma 
habitação.

Exemplos inspiradores de participação na Cáritas



Lições retiradas

Todo os voluntários dão informações aos nossos 
clientes acerca do mercado de arrendamento na 
Bélgica, explicam-lhes a lei e dão-lhes sugestões 
e truques sobre como e onde procurar. O nosso 
principal objetivo não é encontrar o maior número 
de habitações possível, mas sim prestar assistência 
e apoio aos nossos clientes quando procuram 
alojamento. O projeto centra-se na independência 
e capacitação do indivíduo e foi criado para 
providenciar aos refugiados um lugar seguro 
para falar sobre as dificuldades e sobre as suas 
frustrações.

Encontrar uma habitação de valor acessível é um 
enorme desafio para muitas pessoas na Bélgica 
e torna-se ainda mais difícil para os nossos 
clientes, devido às muitas barreiras com que se 
deparam. Estas barreiras acabam por ser os baixos 
rendimentos, falta de conhecimento da legislação 
de arrendamento na Bélgica, falta de conhecimento 
de um dos idiomas nacionais e também a 
discriminação. Não possuímos, infelizmente, uma 
solução milagrosa que facilite esta procura; daí a 
relevância do nosso apoio permanente, tanto prático 
como emocional. Os refugiados precisam de um 
sítio onde sejam bem-vindos para partilhar as suas 
frustrações e preocupações. Partilhando esse fardo, 
esperamos estar à altura de os ajudar.
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feedback dos envolvidos 

“Já liguei aos proprietários, mas com o meu 
francês, falar com eles é difícil, diria mesmo 

impossível. Estamos num beco sem saída. Não 
os percebemos nem eles a nós. Felizmente que 

existem os housing-cafés da Cáritas.”

Ramzy, um jovem afegão 
de 17 anos de idade

“Quando um refugiado sai do Housingcafé com 
um sorriso no rosto porque alguém o/a escutou... 

isso dá-nos [a] satisfação e a energia para 
continuar”

AAndré, um voluntário da Caritas
 International

Caritas International (Bélgica) 
www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-
migratie/housing-cafe-een-woning-vinden/

Outros exemplos da Cáritas Bélgica
www.mapping.caritas.eu/member-organisation/
caritas-international-belgium

contacto

Housing-café de Antuérpia
housingcafeantwerpen@caritasint.be

orçamento

nº de pessoas

duração

€112,000 
por ano

181 famílias 
e pessoas singulares desde abril de 2016
2 membros da equipa a tempo inteiro e 5 
voluntários 

3 anos
entre 2015 e 2018

Informação sumária do projeto

Manual Prático sobre a Participação no Terreno
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Quem está envolvido?  

• Voluntários da Cáritas Geórgia 
• Os voluntários da Paróquia Católica de Tbilisi e 

da aldeia de Akhalkhiza

Recursos necessários

• Um local conveniente, como por exemplo o 
edifício de uma escola ou jardim infantil

• Os pais dos voluntários organizam e fornecem 
as refeições

• Artes e ofícios básicos e artigos desportivos, etc.
• Transporte 

Descrição do conteúdo

Todos os verões, os voluntários da Cáritas Geórgia 
organizam campos de verão para crianças de 
famílias desfavorecidas. Este campo de verão, de 10 
dias, tem lugar na aldeia de Khizabavra, na região 
de Kakheti, na Geórgia Oriental. Como sucede 
com todos os campos de verão, este campo tem 
um carácter educacional para que os voluntários 
tenham a possibilidade de transmitir os seus 
conhecimentos, valores e afeto às crianças. Estes 
encontros não abrangem unicamente elementos 
educativos, consistindo também sobretudo em 
conversas simpáticas, excursões, jogos e almoços 
em conjunto, com a finalidade de que esses 
momentos permaneçam para sempre no coração 
dessas crianças como momentos inolvidáveis.

Os voluntários que participam nos campos de 
verão ficam invariavelmente ligados às crianças 
que tiveram sob a sua alçada. Como consequência 
desse afeto, nascem novas ideias e novos planos. 
Por exemplo, o projeto “Sunny Room” (Quarto 
Soalheiro) da Cáritas Geórgia foi uma continuação 
dos cuidados e da relação criada com as crianças 
num campo de verão. O “Sunny Room” tem lugar 
uma vez por semana e, no âmbito deste projeto, 
os voluntários organizam reuniões e encontros 
sobre vários temas com dois grupos de crianças, 
organizadas segundo a sua idade.

Voluntário da Cáritas Geórgia a tocar guitarra para 
crianças de famílias carenciadas
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Cáritas Geórgia

2.2.3. Campos de Verão para crianças 
organizados por voluntários

O principal objetivo desta iniciativa foi 
organizar férias de verão para crianças de 
famílias desfavorecidas.

Exemplos inspiradores de participação na Cáritas



“...E mesmo que Giorgi tenha sido a única 
pessoa a quem ajudamos, mesmo assim 

valeu a pena trabalhar como voluntário todos 
estes anos, pelo amor que os seus olhos 

tristes transmitiam.””

Anónimo
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feedback dos envolvidos 

Página Oficial do Voluntariado da Cáritas 
Georgia no Facebook
www.facebook.com/CaritasGeorgiaVolunteering/
Outros exemplos de voluntariado na Cáritas 
Geórgia
www.mapping.caritas.eu/activity/volunteering-
caritas-georgia

contacto

Mariam Latsabidze - Funcionária para o 
Voluntariado
mariam.latsabidze@caritas.ge

orçamento

nº de pessoas

duração

€1,500 
custo único

8 voluntários  
+ funcionário para o voluntariado da 
Cáritas Geórgia
+ 25 crianças

1 mês
todos os verões

Informação sumária do projeto

Campo de Verão de Voluntários 2016, organizado pelos voluntários da Cáritas Geórgia para crianças carenciadas 
em Khizabavra (região de Kakheti)
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Quem está envolvido? 

• Voluntários da Cáritas Geórgia (sobretudo jovens)

Recursos necessários
• Sobras de alimentos

Descrição do conteúdo

Esta não foi uma atividade planeada, mas surgiu 
espontaneamente depois de um dos encontros 
regulares de voluntários da Cáritas Geórgia. Neste 
tipo de encontros, os voluntários trazem snacks e 
bebidas, e sneod que no final num desses encontros 
tinha sobrado muita comida. Por este motivo, 
depois de se ter falado de como as pessoas mais 
carenciadas poderiam ser ajudadas, os voluntários 
pensaram partilhar a comida que sobrara, depois 
destes encontros, com os mais necessitados nas 
proximidades. Prepararam então bolsas com 
sanduíches e doces para distribuírem pelas ruas ali 
próximas do centro da Cáritas Geórgia. Esta iniciativa 
aconteceu algumas horas depois do encontro e foi 
facilmente seguida, uma vez que não eram precisos 
quaisquer outros recursos para ela acontecer. 

Lições retiradas

Ainda que esta iniciativa demore somente pouco 
tempo, é incrivelmente positiva não só para os que 
mais precisam, como também para os próprios 
voluntários porque os motiva e os inspira ainda mais 
a ajudar os outros.
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Cáritas Geórgia 

2.2.4. Pequenas ações espontâneas dos 
voluntários

O principal objetivo da iniciativa é 
partilhar com os mais necessitados a 
comida deixada pelos voluntários nos 
seus encontros.

Informação sumária do projeto

orçamento

nº de pessoas

duração

€20 
custo único

11 Voluntários 
abrangeu 15 pessoas

algumas horas
depois de um encontro de voluntários da 
Cáritas

Exemplos inspiradores de participação na Cáritas
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“Fazer alguém feliz apenas com uma pequena 
sanduíche encheu-me de tais grande emoções 

e sentimentos que não consigo descrever por 
palavras. Depois deste encontro decidi continuar 

o meu trabalho de voluntariado, [e] continuar 
sempre, enquanto puder.”

Anónimo 

feedback dos envolvidos 

Página Oficial do Voluntariado da Cáritas 
Georgia no Facebook
www.facebook.com/CaritasGeorgiaVolunteering/

Outros exemplos de voluntariado na Cáritas 
da Geórgia
www.mapping.caritas.eu/activity/volunteering-
caritas-georgia

contacto

Mariam Latsabidze - Funcionária para o 
Voluntariado
mariam.latsabidze@caritas.ge

Voluntários da Cáritas Geórgia partilham aconchego e sanduíches com pessoas carenciadas nas ruas de Tbilisi
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Cáritas Jovem Luxemburgo

2.2.5. Brunch na Unidade de Cuidados 
Paliativos
Um médico responsável por uma 
unidade de cuidados paliativos num 
hospital do Luxemburgo considerou 
o tempo gasto no Departamento de 
Cuidados Paliativos como uma etapa 
da vida, nem que seja a última. Daí que 
a Cáritas Jovem Luxemburgo tenha 
respondido com a ideia de um brunch, 
apelando à participação dos jovens, 
querendo dar alegria e um pouco de 
efeito “caos criativo” à unidade de 
cuidados paliativos.

• 6-10 jovens podem candidatar-se através da 
página inicial da Cáritas Jovem Luxemburgo e 
não têm que ser exclusivamente membros da 
Cáritas Jovem.

• Um responsável adulto reúne e acompanha os 
jovens antes e durante a atividade

• 2 voluntários adultos de uma outra organização 
de voluntariado, que são formados para lidar 
com estes doentes nos respetivos quartos 

• 2 membros do pessoal hospitalar (enfermeiros/
as)

• O/A médico/a responsável pela unidade de 
cuidados paliativos 

Recursos necessários

• Uma página da internet para publicidade do 
projeto e onde os jovens possam registar-se, 
além dos endereços de e-mail para posterior 
comunicação com os jovens.

• Os jovens e a sua unidade de cuidados 
paliativos como parceiros que comungam 
da responsabilidade com a Cáritas Jovem e 
fornecem todos os ingredientes para o brunch.

Descrição do conteúdo

Uma vez por mês, num sábado, um grupo de 6-10 
jovens durante 4 horas, dirigem-se ao Departamento 
de Cuidados Paliativos de um hospital na capital 
luxemburguesa. A pedido do médico responsável, 
preparam um brunch para os doentes, as suas 
famílias e para o colaboradorese servem-no 
na sala de convívio . Os cuidados paliativos são 
matéria sensível, mas como o brunch tem lugar na 
sala de convívio normal, os jovens não chegam a 
estar com os doentes mais afetados, visto que os 
jovens não estariam preparados para isso. Durante 
a primeira hora os jovens preparam as mesas e a 
refeição, fazem panquecas e bolachas. Nas duas 
horas seguintes, os doentes, as suas famílias e os 
colaboradores (num total de 15-20 pessoas) juntam-
se e partilham do brunch numa atmosfera muito 
descontraída. Os jovens não só preparam o brunch, 
como também conversam, interagem e socializam 
com os presentes. Por vezes, os jovens trazem 
instrumentos musicais e tocam músicas para os 
doentes. No final, os jovens limpam o local do brunch e 
regressam a casa com uma experiência que jamais 
esquecerão.                                                    Lições 

retiradas

Os projetos podem ser bastante simples, o principal é 
fazer as pessoas felizes.

A mesa preparada aguarda os doentes, as 
suas famílias e os colaboradores 

Exemplos inspiradores de participação na Cáritas

Quem está envolvido? 



Os jovens lidam muito bem com as situações mais 
sensíveis.

Grande parte deste projeto depende da boa-
vontade do pessoal e a ajuda de uma outra 
organização de adultos voluntários que também 
visita os doentes nos respetivos quartos. É 
fundamental encontrar parceiros à altura com quem 
se possa trabalhar.

É necessário realizar uma apresentação breve 
da natureza e do propósito de uma unidade de 
cuidados paliativos, embora o ponto principal seja o 
seu espírito solidário com as pessoas e não o local. 
Mas pode acontecer um ou outro jovem sentir-se 
dominado pela situação.
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Cáritas Jovem Luxemburgo
www.Cáritas Jovem.lu

contacto

Paul Galles - Cáritas Jovem Luxemburgo
paul@Cáritas Jovem.lu ou info@Cáritas Jovem.lu

Mais informações acerca deste projeto
www.mapping.caritas.eu/activity/solidary-
volunteering-young-caritas-luxembourg-inspired-
example-%E2%80%9Cbrunch-hospital%E2%80%9D

feedback dos envolvidos 

“Uma maneira muito fácil de dar 
alegria aos outros e aprender muito 

sobre a vida!” 

Moreno,  
21 anos, voluntário 

“Venho quase todos os meses porque 
gosto de me sentir útil!”

Maria,  
17 anos, voluntária

Todos os meses um grupo de 6-8 pessoas 
preparam o brunch

orçamento

nº de pessoas

duração

€100
mensais

10 voluntários
+ equipa de 2 pessoas
+ 10-20 doentes

2 dias
por mês 

Informação sumária do projeto

Manual Prático sobre a Participação no Terreno
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Quem está envolvido? 

Às pessoas habituadas a receber ajuda do projeto 
para os mais idosos que estavam sós, sobretudo PID, 
que receberam apoio psicossocial no Centro Social, 
foi-lhes pedido que se tornassem membros ativos 
da comunidade local. Organizaram-se num grupo de 
voluntários que visita o local, os idosos e as pessoas 
com incapacidades, levam-lhes refeições quentes 
que eles próprios preparam com antecedência no 
Centro Social, participam nas suas vidas e partilham 
as suas experiências sobre como ultrapassar a 
crise de se sentirem sós. Esta iniciativa dá-lhes um 
sentimento de pertença à comunidade local e a 
capacidade de ajudar os outros que estão a sofrer. 

Recursos necessários

Os recursos mais importantes são a vontade de 
participar e de ajudar os outros. Os produtos para 
preparar as refeições quentes são parcialmente 
fornecidas através de donativos privados e, uma 
outra parte, pelos fundos do projeto. O espaço, uma 
cozinha pequena com eletrodomésticos, é cedido 
pelo projeto do Centro Social em alturas quando não 
está a ser ocupado por outras atividades do projeto. 

Descrição do conteúdo

O Centro Social de Dnipro (parte centro-oriental 
da Ucrânia) foi criado em 2016 e presta assistência 
humanitária e social a vítimas do conflito armado 
na Ucrânia Oriental em Donbass Oblast, formado 
quer por pessoas deslocadas internamente, que 
pelas comunidades locais. Entre as pessoas que 
receberam ajuda do Centro, os idosos constituem 
49% do número total que vêm até ao Centro. São 
normalmente pessoas com incapacidades e 
reformados com rendimento mínimo. No período de 
6 meses receberam apoio psicossocial no Centro. 
Graças ao trabalho em grupo e individual, são 
capazes de ultrapassar, completa ou parcialmente, 
situações de vida complicadas e sentirem vontade 
de criar um movimento voluntário baseado no 
Centro. A maioria dos 26 voluntários são pessoas 
deslocadas internamente que foram forçadas a 
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Cáritas Ucrânia

2.2.6. Iniciativa de voluntários de ex-
Beneficiários da Cáritas
Dar mais autonomia a idosos que vivem 
sozinhos dos IDPs (pessoas deslocadas 
internamente) que deixaram as suas 
casas para fugir à guerra na parte 
oriental da Ucrânia (Donbass Oblast) 
não era a prioridade imediata deste 
projeto do Centro Social em Dnipro. 
Estas pessoas estavam desorientadas, 
traumatizadas e isoladas e o principal 
objetivo do projeto era tratar do que 
mais necessitavam: assistência 
psicológica e a criação de laços sociais. 
No entanto, as próprias pessoas criaram 
um grupo ativo, incentivando-se umas 
às outras e incitando-se a reunir-se 
para tentar ultrapassar a crise de se 
sentirem sós e abandonadas.

Voluntários da Caritas Donetsk, na sopa dos pobres, 
preparam a refeição para idosos solitários no Centro 
Social

Exemplos inspiradores de participação na Cáritas



deixar as suas casas e a mudarem-se para Dnipro.

As suas atividades começaram por visitas a pessoas 
que viviam sós, idosos PID com incapacidades, que 
ficavam sozinhos em casa, isolados e abandonados. 
Com o tempo, os voluntários começaram a 
perceber que, para além das visitas, essas pessoas 
precisavam de algumas coisas básicas para 
cobrir as suas necessidades fundamentais. E por 
isso foram avante com a preparação de refeições 
quentes para pessoas que se encontravam abaixo 
da linha da pobreza (os sem-abrigo, os gravemente 
doentes, os órfãos, os reformados que vivem sós). 
Presentemente, cerca de 100 pessoas recebem 
almoços, apoio em socialização e o sentimento de 
não serem votados à solidão dos seus problemas. 

Os bairros próximos têm apoiado esta iniciativa. 
Pequenas e médias empresas doam produtos, 
artigos sanitários e medicamentos. São 
programadas campanhas de angariação de 
fundos no futuro próximo, a fim de recolher mais 
fundos e recursos e poder ajudar mais pessoas.                 

Lições retiradas

Aqueles que se tornaram voluntários, inicialmente, 
vieram para a Cáritas para se ajudar a si mesmos. 
Sentiam-se frustrados, receavam o futuro e haviam 
perdido a autoconfiança. A possibilidade de ajudar 
os outros transformou-se em reconhecimento e 
valorização da sua própria dignidade, capacidade e 
sentimento de serem úteis. A participação na vida de 
outras pessoas deu-lhes também um sentimento de 
pertença à comunidade local que se tornou o seu lar.
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Outros exemplos de voluntariado na Cáritas 
Ucrânia
http://mapping.caritas.eu/member-organisation/
caritas-ukraine

contacto

Natalia Kryva - Cáritas Ucrânia
natalka@caritas-ua.org

“Vim da região de Donetsk, de Horlivka, para 
fugir à guerra. Aqui em Dnipro, pessoas que me 

eram totalmente desconhecidas ajudaram-
me, deram-me abrigo e confiança no dia 

de amanhã. Agora, que já recuperei do meu 
trauma, compreendi que tenho a obrigação 

de ajudar outros, para passar esta chama da 
caridade. Hoje em dia estou a fazer o que é 
mais importante – dou comida àqueles que 

ficaram sem um lar.”

Zoya Oleksiyivna, 
PID de Horlivka

“Ser voluntário e preparar comida para 
os outros são coisas que posso fazer eu 

mesma, fazer parte dos grandes feitos da 
Cáritas”

Lyudmila Vasylivna Fedorchenko, 
responsável local

Informação sumária do projeto

orçamento

nº de pessoas

duração

€300 
mensais

26 voluntários
Até 200 pessoas por mês

6 meses
após ter vindo ao Centro pela primeira vez 
para assistência

feedback dos envolvidos 
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Quem está envolvido? 

• Membros da equipa da Cáritas
• Voluntários

Recursos necessários 

• Instalações e equipamento de um centro social e 
doméstico no Colégio Interno de Gorodeya (região 
de Minsk, Bielorrússia).

Descrição do conteúdo

As crianças no colégio interno não conseguem 
familiarizar-se com uma série de competências 
e hábitos simples da experiência de vida normal 
do seu meio ambiente natural; em vez disso, são 
forçadas a aprender coisas sobre o mundo dentro 
das quatro paredes do orfanato.

No sentido de ajudar estas crianças a encontrarem 
o seu lugar na vida, em março de 2017, a Cáritas 
de Minsk, em conjunto com a organização “F-Auto”, 
desenvolveu o projeto “O mundo à nossa volta”.

2.3. Práticas 
inspiradoras de 
competência 
e formação de 
capacidades
Cáritas Bielorrússia

2.3.1. O mundo à nossa volta
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Projeto de apoio à socialização de 
crianças com incapacidades.

Exemplos inspiradores de participação na Cáritas
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Foi criada uma sala especialmente equipada para 
orientação das competências de uma vida social e 
doméstica, procurando melhorar as competências 
de aprendizagem das crianças, pondo em prática 
os conhecimentos teóricos. Inicialmente dedicado 
a crianças com idade do ensino primário, esta 
sala é mais do que uma sala de jogos; é uma 
ferramenta de formação prática para crianças com 
incapacidades psicofísicas. Será esta aprendizagem 
que irá ajudar as crianças a adaptarem-se na 
sua vida futura. Aqui, aprendem como lidar com 
objetos do dia a dia, tomar conta de si próprias e 
desenvolver a atitude certa para com o mundo à 
sua volta. A área está dividida em 4 zonas: cozinha, 
loja, zona residencial e um salão de cabeleireiro. 
Todos os objetos e mobiliário tentam imitar o mais 
possível a realidade, mas ao mesmo tempo não 
constituem qualquer tipo de ameaça para as 
crianças. Uma reprodução realista das experiências 
da nossa vida em formato de brincadeira, que irá 
ajudar as crianças a compreender os princípios de 
comportamento simples em sociedade.              

Lições retiradas 

Presentemente, o projeto “O mundo à nossa volta” 
apenas criou as condições para o ensino adequado 
das crianças em Gorodeya. Pretende no futuro 
alargar os seus horizontes: para equipar essas 
áreas noutros colégios deste tipo na República da 
Bielorrússia e melhorar e modernizar o processo de

O principal problema é a falta de pessoal: neste 
momento, procuramos ainda parceiros, assim como 
auxiliares que não sejam indiferentes à socialização 
de crianças em colégios internos.

feedback dos envolvidos 

“E, JUNTOS, podemos tomar conta destas 
crianças!

Olga,  
coordenadora do projeto

Outros exemplos de voluntariado na Cáritas 
Bielorrússia 
www.mapping.caritas.eu/general_search?search_
api_views_fulltext=belarus&=Search&search_api_
views_fulltext_op=AND

contacto

Dzmitry Melnikau – Cáritas Minsk
caritas@caritas-minsk.by

Processo educacional na sala social e adaptação 
residencial no colégio interno auxiliar Gorodeya. 
Lição aberta

orçamento

nº de pessoas

duração

€6,000 
custo único

50 pessoas
+ 2 diretores de projeto
+ pessoal da Cáritas Minsk e “F-Auto”
+ voluntários

1 ano
entre março de 2017 e março de 2018

Informação sumária do projeto
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Confiando aos alunos um empréstimo inicial (£50), 
podem controlar o projeto e aprender através 
daprática. O projeto reflete parte do trabalho do 
SCIAF no estrangeiro, ajudando as comunidades 
a estabelecer cooperativas de poupança e 
empréstimo. O SCIAF fornece as ferramentas e a 
formação de que necessitam para criarem um 
pequeno negócio na sua comunidade, ajudando 
as pessoas a progredir no seu caminho, com uma 
oportunidade de escaparem à pobreza.

Quem está envolvido? 

• Jovens do ensino primário e secundário, embora 
toda a comunidade escolar e a paróquia local 
também participe. 

• Aos professores acresce um papel orientador. 
• Um funcionário ou um voluntário do SCIAF dão 

apoio e acompanham o projeto

Recursos necessários

• £50 de empréstimo por escola
• Apresentação do projeto em PowerPoint
• Canetas e papel

Descrição do conteúdo

A ideia teve origem na Parábola dos Talentos do 
Evangelho (Mateus 25), que nos pede que utilizemos 
os nossos dons e talentos para o bem, para servir a 
Deus e aos outros. O processo de criar um recurso 
e o material que possa ser utilizado em ambiente 
escolar e que se coadune com o currículo, levou 
cerca de 3 meses (incluindo redação, conceção, 
lançamento, feedback dos professores e divulgação, 
etc.).

O SCIAF utiliza um empréstimo de £50 por escola 
e, de seguida, um funcionário ou um voluntário 
do SCIAF visita a escola e passa uma hora (ou 
mais) com o grupo conversando sobre o projeto 
e orientando algumas das atividades. Será depois 
responsabilidade da escola/sala de aula levar o 
projeto por diante, organizando eventos e ideias de 
negócio num período de 4 meses. Apoiamos a escola 
e publicitamos qualquer uma das suas atividades a 
fim de ajudar a promover estes eventos.

Coordenamos a ideia junto de 10 escolas sendo 
que estas empreenderam diferentes iniciativas, 
incluindo venda de pães e bolos, criando um 
calendário, produzindo e vendendo jóias e bijuteria, 
realizando dias de diversão e outras. Com um 
investimento de £500 obtivemos um retorno de 
£2 820,07. Além de um retorno bastante aceitável, 
é impossível quantificar todas as atenções que 
o projeto suscitou. Replicamos o processo desde 
então e outras escolas aceitaram o desafio, 
tendo igualmente aumentado o rendimento.                                                                   

Lições retiradas 

A mensagem é extraordinariamente clara e prende-
se com as crianças e os seus dons (conduzidas 
por crianças). A sala de aula/escola observa e 
sente como o SCIAF empreende um trabalho de 
desenvolvimento no estrangeiro. Fazem uma forte 
ligação com o nosso trabalho no estrangeiro. A 
iniciativa não angariou milhões, mas o certo é que 
angariou uma quantia substancial e envolve muita 
gente. Cobre uma amplitude que vai da escola 
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Cáritas Escócia (SCIAF) 

2.3.2. Angariadores de fundos talentosos: 
Dando vida à “Parábola dos Talentos”
Talented Fundraisers (Angariadores 
de fundos talentosos) é um projeto 
para angariação de fundos inspirado 
nas Sagradas Escrituras que procura 
incentivar os alunos a porem a sua fé 
em ação. O projeto de angariação de 
fundos assenta basicamente em dar 
aos jovens a oportunidade de aplicarem 
a sua criatividade, empreendedorismo 
e outros talentos que Deus lhes deu para 
passar a mensagem e angariar fundos 
para o trabalho do SCIAF. 

Exemplos inspiradores de participação na Cáritas
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Informação sumária do projeto

orçamento

nº de pessoas

duração

£50 
por escola

1 voluntário
Sala de aula com 30 alunos que, por sua 
vez, chegaram a mais de 500 pessoas

Aproximadamente 
3 horas
de visita por escola

contacto

Mark Booker - SCIAF
mbooker@sciaf.org.uk

“Foi para mim uma experiência extremamente 
gratificante poder participar na campanha 

Talented Fundraisers. Penso que o facto de os 
alunos poderem falar com um representante 
do SCIAF antes de começar a angariação de 

fundos os focalizou e os fez ficar verdadeiramente 
determinados, sabendo que o dinheiro iria ser 
tão bem aplicado. A Parábola dos Talentos foi 

um começo fantástico – ao longo de toda esta 
experiência falámos sobre quais dos nossos 

talentos e competências estávamos a utilizar. 
Encaixou de tal maneira bem com todo o trabalho 

que estávamos a fazer sobre competências 
curriculares. Ver o orgulho dos meus alunos 
durante a angariação de fundos e o esforço 

monumental que fizeram (a lavar carros com 
um tempo gélido, a passarem todos os fins de 
semana na cozinha e a tomar conta dos mais 

novos) foi mesmo muito enternecedor. Observar 
como a sua autoconfiança crescia e como 
tinham ideias tão criativas foi uma perfeita 

alegria.”

Jacqueline Pollock,  
professora

“Foi tão incrível. Gostamos muito de 
trabalhar como equipa e marcamos 

a diferença ao mesmo tempo que nos 
divertimos.”

Laura Campbell e Megan Jack, 
alunas

Jovens alunos na escola primária de Lochyside 
em Fort William durante a Feira de Natal.

feedback dos envolvidos 
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à própria comunidade e à paróquia e apela à 
participação de muitas pessoas. 

Desafios: Algumas escolas demarcam-se melhor 
do que outras na orientação que prestam e no seu 
entusiasmo, daí que um dos desafios seja tentar 
levar esse entusiasmo a todas as escolas e conseguir 
níveis de participação realmente sólidos. Algumas 
das escolas ficam-se pelo aumento de £50 para £100 
porque realizaram um pequeno evento, ao passo 
que outras angariaram £1 000 e encetaram múltiplas 
iniciativas para chegar a esse valor. 

O Natal representa para nós a consolidação do 
projeto, mas um dos desafios tem sido angariar 
verba antes do período da Quaresma, que é para nós 
uma grande campanha nas escolas.

mailto:mbooker@sciaf.org.uk
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Cáritas Espanhola

2.3.3. Cozinha ”Esperanza de la Yedra”
A cozinha foi concebida para 
proporcionar às famílias apoiadas 
pela Cáritas Paroquial um lugar onde 
pudessem preparar a sua própria 
alimentação, onde se pudessem 
encontrar e conhecer, onde fosse 
possível fortalecer as suas relações 
pessoais, melhorar a sua autoestima, 
e participar ativamente na gestão do 
projeto.

Quem está envolvido? 

• A Cáritas Paroquial de Madre de Dios 
• Cáritas diocesana de Jerez de la Frontera
• 12-15 famílias económica e socialmente 

vulneráveis
• Voluntários da Cáritas
• Câmara Municipal de Jerez de la Frontera
• Grupo católico local “Hermandad de la Yedra”
• Empresas locais

Recursos necessários 

• Instalações com uma cozinha equipada
• Materiais e equipamentos para cozinhar
• Pequena contribuição financeira

Descrição do conteúdo

Na paróquia Madre de Dios, um grupo de voluntários 
observou as necessidades de famílias em 
situações social e economicamente vulneráveis e 
desfavorecidas, e juntamente com essas famílias 
começaram a pôrem marcha, a gerir e a manter 
uma iniciativa de uma cozinha.

O Município de Jerez cedeu as instalações para a 
cozinha e outros grupos locais contribuíram com 
materiais e recursos económicos. A organização 
interna da cozinha abrangeu três fases: uma 
fase inicial de formação, tendo sido escolhidas 
12-15 famílias e postas ao corrente do que se 
pretendia com o projeto, foram ministrados cursos 
de formação sobre manipulação de alimentos, 

nutrição, prevenção de riscos ocupacionais, trabalho 
em equipa e competências sociais. A segunda 
fase foi organizacional, em que os participantes 
foram divididos em equipas de trabalho, se 
estabeleceu um calendário e se programaram 
menus. Durante a fase de implementação, cada 
uma das equipas cozinhou para si mesma e 
para todas as famílias participantes refeições 
e alimentos, durante uma semana de cada vez. 
Organizaram-se periodicamente avaliações entre 
pares de todo o grupo, na tentativa de se melhorar 
a interação social e apoiar um feedback construtivo. 
O projeto no seu conjunto demorou cerca de 
seis meses, após o que as famílias dominavam 
e tinham adquirido as competências cruciais 
sobre cozinha, autogestão e trabalho em equipa.                                                                                   

Lições retiradas 

• O envolvimento e o entusiasmo das famílias foram 
excecionais 

• O relacionamento entre todo o grupo (famílias e 
voluntários) foi muito bom e eficiente 

• O grupo de colaboradores e voluntários foi 
bastante estável, com um ótimo compromisso de 
todos para com as responsabilidades assumidas

• Necessidade de se organizar atividades 
de angariação de fundos sobre consumo 
responsável, comércio justo e uma dieta 
equilibrada.

• De preferência, abrir a cozinha à tarde e organizar 
aulas de cozinha para todo o bairro.

Exemplos inspiradores de participação na Cáritas

A preparar as refeições na cozinha da Cáritas Jerez
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contacto

Milagros Díaz García - Cáritas de Asidonia-
Jerez caritas.cdjerez@caritas.es

“Sentimo-nos muito bem porque não 
nos tratam como ‘os pobrezinhos”

Anónimo

“Dá-me vontade de sair de casa, falar de 
outras coisas que não sejam só os meus 

problemas, e não pensar demais.”

Anónimo 

“Que sentimento tão diferente é pegar 
na comida que nos dão na paróquia, 
comparado com aquilo que sentimos 

quando levamos a comida que nós 
mesmos preparamos na cozinha.”

Anónimo 

Preparação das refeições na cozinha da Cáritas 
Jerez

Informação sumária do projeto

orçamento

nº de pessoas

duração

€40,000 
incluindo € 25.000 para renovar a cozinha

15 voluntários
+ 40-60 participantes

6 meses

feedback dos envolvidos 
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Quem está envolvido? 

Este projeto envolveu muita gente. Muitos voluntários 
jovens já se uniram a Özlem Turan para a ajudar nos 
trabalhos de costura, além do designer de moda 
austríaco, Petar Petrov, o qual irá contribuir com 
uma peça para a coleção e que ajuda com os seus 
conselhos e contactos. Muitos jovens com deficiências 
físicas já ouviram falar do projeto, apoiam-nos 
contribuindo com a sua experiência e exibirão as peças 
de moda como modelos de passerelle. A inclusão 
de deficientes visuais é outro ponto importante para 
Özlem e os seus colegas neste brainLab: todos os 
tecidos são fornecidos com caracteres em Braille 
moldados nos tecidos e são produzidos de tecidos 
Fairtrade.

Recursos necessários

Os recursos mais importantes são: boas ideias 
e contribuições ativas de voluntários jovens. Os 
profissionais da Cáritas Jovem apoiam e ajudam 
a equipa do brainLab com tudo que possa ser 
necessário: com contactos ou na gestão do projeto, 
apoio na angariação de fundos e aplicações escritas 

e redatoriais, ou a encontrar outros jovens que se 
queiram juntar à equipa.

Com a actionFactory, a Cáritas Jovem Vienna pode 
fornecer uma sala para reuniões, design e costura. 
As máquinas de costura foram fornecidas pela 
Singer, uma famosa empresa austríaca de máquinas 
de costura. O suporte financeiro para compra dos 
materiais foi dado pelo Ministério da Família, a Cruz 
Vermelha e a Cáritas Viena.

Descrição do conteúdo

Özlem Turan é uma jovem muito dedicada e 
voluntária da Cáritas Jovem Vienna. Estudou design 
de moda e trabalhou como vendedora numa loja de 
moda. Reparou que a moda é sempre desenhada 
e produzida para pessoas “normais” (ou o que 
issorealmente significa). Mas o que acontece se 
alguém tem menos um braço ou está numa cadeira 
de rodas? Até que ponto mudam os requisitos 
de uma peça de vestuário? Será que as pessoas 
com incapacidades não gostam de usar o que 
está na moda e o que seja elegante e atual? Teve 
então a excelente ideia de desenhar moda “sem 
fronteiras” para pessoas com incapacidades físicas, 
a designadamoda “inclusiva”. Queria assegurar-se de 
que, ao invés de essas pessoas com incapacidades 
físicas se terem de adaptar, seria o seu meio ambiente 
e o vestuário a se adaptarem a elas. Ao fim e ao cabo, 
já lutam com obstáculos suficientes todos os dias. Não 
devem ficar stressadas logo de manhã quando se têm 
de vestir. Todos merecem vestir-se bem e com roupas 
atraentes e bonitas, mesmo que o corpo fisicamente 
se desvie da norma.

Claro que o principal objetivo era a implementação 
dos designs. O plano era ter cinco peças de vestuário, 
entre elas uma para usar à noite e a criação de uma 
linha de banho para homem e mulher, assim como 
um top unissexo casual que iria ser posto à venda em 
quantidades maiores como meio de publicidade para 
todo o projeto.

O projeto foi pensado para pessoas com 
incapacidades físicas com idades compreendidas 
entre os 16 e os 35 anos, de ambos os sexos. Daí que 

Cáritas Jovem Vienna brainLab: Reißverschluss/Zipper

2.3.4. Fashion for Everyone – Moda para 
Todos
A ‘actionFactory’ da Cáritas Jovem 
é a sede da ‘actionPool’, um centro 
de jovens voluntários. Com os 
‘brainLabs’, reúnem-se e põem-se à 
prova mentes criativas para partilhar 
ideias, desenvolvê-las e atualizá-las 
em conjunto. Um dos objetivos da 
actionFactory é a inclusão de pessoas 
com incapacidades físicas no mundo 
da moda. Uma jovem designer de moda 
Özlem Turan criou a coleção “Future 
Design”, que aborda as necessidades 
do seu grupo-alvo, apesar de não se 
destinar exclusivamente a pessoas 
com deficiências físicas, mas todas as 
pessoas em geral.

Exemplos inspiradores de participação na Cáritas
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teria de ser também desenhada uma peça unissexo. 
Está-se a falar no fabrico e venda em maiores 
quantidades. Importante é também a seguinte 
abordagem: a moda não deveria ser exclusiva, 
segundo Özlem Turan esse seria o caminho errado. 
Por isso, a moda é criada com uma abordagem 
inclusiva: moda para todos, não importa que 
haja ou não deficiências ou incapacidades.                                

Lições retiradas

Özlem pensou pela primeira vez neste projeto em 
2014. Após uma fase de conceção, Özlem iniciou o 
projeto com o nosso apoio em 2015. No primeiro ano, 
foi necessário angariar fundos, parceiros e experiência 
profissional das pessoas envolvidas. Nesta fase, o 
Ministro da Juventude teve conhecimento do projeto, 
pelo qual Özlem Turan e a sua equipa receberam 
mesmo um prémio.

“Como designer, óbvio, que sempre 
queremos criar algo inovador. Mas o 

que realmente é importante para mim 
neste projeto é o impacto social que 

queremos alcançar.”

Özlem Turan
Head of the Project 

feedback dos envolvidos 

Notícias
https://kurier.at/leben/kiku/oesterreichischer-
jugendpreis-mode-inklusiv-rollbare-baenke-
essen-statt-wegwerfen/234.698.059

Notícias
https://www.jugendarbeitinoesterreich.at/
oesterreichischer-jugendpreis-2016

Mais informações
https://wien.Cáritas Jovem.at/actionfabrik/
brainlab-reissverschluss-weil-wir-uns-nicht-

contacto

Alice Uhl - Cáritas Jovem Vienna
alice.uhl@caritas-wien.at

Özlem e a sua equipa com Sophie Karmasin, a então 
Ministra Austríaca para a Família e Juventude

orçamento

nº de pessoas

duração

€13,500 
custo único

6 jovens voluntários 
+ 2-3 colaboradores da Cáritas Jovem + 3 
designers
+ pessoas com incapacidades como 
consultores

1 ano

Informação sumária do projeto

Manual Prático sobre a Participação no Terreno

Após a fase de conceção foram criados os primeiros 
modelos. Infelizmente, a procura dos materiais mais 
adequados e o método correto de implementação do 
Braille nos tecidos foi mais difícil e mais dispendioso 
do que se pensava inicialmente. A equipa de Özlem 
era composta por alunos e estudantes. No entanto, 
um dos maiores problemas foi adaptar o projeto 
que, só por si, implica muita gestão do tempo e 
disponibilidade dos estudantes. Por essa razão, 
Özlem teve de interromper provisoriamente o projeto. 

https://kurier.at/leben/kiku/oesterreichischer-jugendpreis-mode-inklusiv-rollbare-baenke-essen-statt-wegwerfen/234.698.059
https://kurier.at/leben/kiku/oesterreichischer-jugendpreis-mode-inklusiv-rollbare-baenke-essen-statt-wegwerfen/234.698.059
https://kurier.at/leben/kiku/oesterreichischer-jugendpreis-mode-inklusiv-rollbare-baenke-essen-statt-wegwerfen/234.698.059
https://www.jugendarbeitinoesterreich.at/oesterreichischer-jugendpreis-2016
https://www.jugendarbeitinoesterreich.at/oesterreichischer-jugendpreis-2016
https://wien.youngcaritas.at/actionfabrik/brainlab-reissverschluss-weil-wir-uns-nicht-verschliessen-1
https://wien.youngcaritas.at/actionfabrik/brainlab-reissverschluss-weil-wir-uns-nicht-verschliessen-1
mailto:alice.uhl@caritas-wien.at


Esta secção oferece-lhe uma pequena 
seleção das perguntas mais frequentes 
acerca da participação nas organizações da 
Cáritas.  

Se desejar saber algo mais que aqui não foi respondido, não hesite em 
comunicar-nos as suas dúvidas para: www.caritas.eu/empowering-
caritas/participation. Os nossos técnicos da Cáritas estão prontos a 
ajudar a encontrar as respostas de que necessita. 

Preguntas mais frequentes acerca da participação
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Preguntas mais 
frequentes acerca 
da participação



P: Que significa para a Cáritas o 
termo “no terreno”?

R: Para as organizações da Cáritas, “no terreno” 
(‘grassroots’, em inglês) significa as pessoas ao nível 
local e as comunidades locais: voluntários, pessoal 
das equipas, pessoas pobres e marginalizadas, 
migrantes, jovens e outros. A Participação no terreno 
é, pois, uma abordagem diferente de incentivar e 
envolver pessoas para agirem e contribuírem a nível 
local no meio ambiente social imediato e assumirem 
um crescimento e uma transformação pessoais, 
sociais e eclesiásticos.

P: Porque razão já não se deve usar 
o termo “beneficiários”?

R: Do ponto de vista teológico, somos todos irmãos 
e irmãs, crianças de Deus Pai. É o que vem em 
primeiro lugar quando nos relacionamos uns com 
os outros. No nosso trabalho da Cáritas, deveríamos 
usar o vocabulário que refletisse a igualdade e a 
dignidade de todos. Vamos utilizar as palavras que 
gostaríamos que os outros utilizassem se fossem eles 
os interessados.

Este é o espírito das conclusões do World 
Humanitarian Summit de 2016: ser responsável 
para com as pessoas que servimos, apoiamos, 
acompanhamos e defendemos. Isso quer dizer 
que as consideramos mais importantes do que 
nós próprios; elas são de certa forma os nossos 
mestres e nós os seus servos. Acabaram-se então os 
“beneficiários” nos nossos lábios ou esferográficas, se 
faz favor.

P: Antes recebia ajuda da Cáritas; 
posso agora dar eu ajuda de 
alguma maneira?

R: Sim, claro que pode. Muitas pessoas que 
antes recebiam ajuda da Cáritas tornaram-se 
participantes ativos em atividades da Cáritas 
na forma de voluntários, membros da equipa ou 
doadores. Com frequência no trabalho da Cáritas, 
saber escutar ou dizer uma palavra de apoio pode 
ser muito mais poderoso do que simplesmente 
satisfazer as necessidades básicas de alguém. É 
maravilhoso que a pessoa que passou por tempos 
difíceis expresse agora um desejo e uma vontade 

de ajudar outros em desespero e, quantas vezes, em 
solidão.

P: Acabei de chegar a um novo 
país. Posso envolver-me na minha 
nova comunidade?

R: Claro que sim e a sua experiência pode ter muito 
valor porque a sua perspetiva será certamente outra 
em muitos assuntos. Experimente descobrir como 
a sua comunidade local pode ser reforçada com a 
sua intervenção pessoal, com a sua energia e o seu 
desejo de ajudar. Não esqueça, por outro lado, que 
o contexto, a cultura e as necessidades da sua nova 
comunidade podem ser diferentes daquilo a que 
está habituado e pode ter de aprender muita coisa 
acerca deste novo lugar onde agora vive. 

P: Não tenho meios financeiros 
suficientes para doar dinheiro. 
Mesmo assim, posso participar?

R: Absolutamente! Há muitas maneiras de 
participar sem ser dar dinheiro. A Cáritas valoriza 
incontestavelmente a diversidade da participação, 
uma vez que reconhecemos que cada um tem a 
sua situação de vida particular e pontos de partida 
diferentes. Há tantas maneiras de participar como 
pessoas envolvidas – através do seu envolvimento 
pessoal e ativo, cada um de nós contribui de forma 
única para moldar e transformar os ambientes 
sociais. 
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P: Qual é o papel dos voluntários na 
Cáritas?

R: As organizações da Cáritas favorecem 
e incentivam o trabalho voluntário. Muitas 
organizações da Cáritas dependem do compromisso 
de tantos homens e mulheres que oferecem os seus 
préstimos como voluntários em nome da sua fé. A 
grande maioria são pessoas altamente qualificadas 
e possuem um histórico profissional de relevo em 
diferentes campos, por exemplo gestão, assistência 
social, logística, etc. A Cáritas não sobreviveria 
sem a ajuda dos voluntários (Adotado de “Serving 
out of Love: Caritas Identity and Mission’, Caritas 
Internationalis).

P: Para ser voluntário da Cáritas 
tenho de ser católico?

R: Não, de todo. A Cáritas ajuda e recebe apoio de 
pessoas de boa-vontade, independentemente da 
sua fé. As organizações da Cáritas acolhem todas 
as pessoas que desejem contribuir a ultrapassar a 
barreira da pobreza, escutando e dando voz aos que 
necessitam e trabalhando em prol de um mundo 
pacífico e sustentável.

P: Como motivar as pessoas a 
participarem?

R: A motivação vem de dentro de cada um de 
nós. Raramente se consegue empurrar alguém 
para ajudar se a pessoa não o desejar ou não 

estiver interessada. Podemos criar determinadas 
circunstâncias que irão preparar um solo bom 
para os participantes. A melhor maneira de dar às 
pessoas a oportunidade de falar e expressar a sua 
opinião é sentirem que são importantes a encontrar 
soluções. Quando escutadas e aceites, as pessoas 
não se limitam a seguir ideias que vêm para lá de 
si próprias. Sentem que alguma coisa as preocupa 
genuinamente e são elas próprias que têm a 
capacidade de agir e mudar as coisas.

P: O que é “diaconia”? Só se aplica 
ao clero?

R: A palavra grega “diakonia” (diaconia) significa 
servir entre outros, e tem as suas raízes nas Sagradas 
Escrituras cristãs. Resumindo, refere-se ao serviço 
social da Igreja, e isso aplica-se a todos os membros 
da Igreja: bispos, padres e leigos, homens e mulheres, 
velhos e novos, ricos e pobres; todos são chamados 
a fazer atos de misericórdia. Os atos de misericórdia 
são uma manifestação de amor e verdadeira 
atenção direcionada para os que precisam da nossa 
ajuda, é uma oportunidade importante para dar ao 
outro a oportunidade de conhecer o Cristo vivo

P: O que leva as pessoas a 
participar numa organização de 
caridade como a Cáritas?

R: Não existe uma única resposta para esta pergunta. 
De facto, também não existem respostas erradas. 
Pessoas diferentes avançarão com motivações 
diferentes para explicar o seu trabalho na Cáritas. 

Preguntas mais frequentes acerca da participação
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Podem dizer que se sentem pessoalmente 
compensadas por ajudar os outros, por fazerem 
o bem à sociedade em geral, ou ajudando 
determinada(s) pessoa(s) carenciada(s). Podem até 
ganhar qualquer coisa para si: novas qualificações, 
experiência, competências, conhecimento. Ou 
podem proteger-se da solidão. E outros podem 
apontar motivações religiosas: “Faço isso porque o 
amor a Cristo me impele a que o faça.” 

Na realidade, todas estas motivações espontâneas 
se enquadram na inspiração da Cáritas, que é amar 
o próximo e certificar-se de que ele ou ela não se 
sente só, que alguém o está a ajudar a pôr-se de 
novo de pé e prosseguir em direção ao futuro. Se 
dissermos que Deus não tem outras mãos senão 
as nossas para dar continuidade à sua obra, não 
terá então outras palavras para expressar as Suas 
motivações senão as nossas.

P: Não tenho propriamente um 
projeto nem estou a pensar numa 
atividade concreta, mas estou 
interessado em fazer qualquer 
coisa. O que devo fazer?

R: A Cáritas é às vezes visitada por pessoas cheias 
de entusiasmo e com muita vontade de ajudar. 
Mas nem sempre têm um plano definido sobre 
como e por onde começar. Muitas organizações 
da Cáritas têm uma equipaque ajuda as pessoas 
a fazerem trabalho de voluntariado, que prestam 
assistência para se encontrar o melhor lugar dentro 
da organização e dar aos que querem ajudar as 
oportunidades de mostrar do que são capazes.

P: O que leva as pessoas a 
participar numa organização de 
caridade como a Cáritas?

R: Para poder responder a esta questão é muito 
importante saber exatamente que tipo de projeto 
quer implementar. O primeiro passo será, pois, 
aprofundar mais e melhor os objetivos do projeto 
e as atividades que deve implementar, de modo a 
cumprir as suas metas.

Depois de termos definido bem estes assuntos, 
podemos pensar no tipo de recursos de que 
precisamos para começar o nosso projeto. Uma 
boa maneira de o fazer será perguntar-se de que 
pode já depender, quais os recursos já disponíveis 
e o ponto de partida. Talvez tenhamos um grupo de 
voluntários já a trabalhar ou talvez já tenhamos um 
espaço que alguém nos está a dar de formagratuita, 
ou talvez tenhamos algum dinheiro disponível. Não 
subestime o valor dos recursos humanos, de tudo o 
mais disponível, porque por mais pequeno que possa 
parecer pode sempre começar com isso. 

Conforme o tipo de projeto, por vezes é necessário 
muito pouco e, muitas vezes, nem sempre é 
necessário ter tudo antes de começar. Muita coisa 
virá com tempo, paciência e pedindo ajuda. “Todo 
aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a 
quem bate, a porta será aberta.” Mateus 7:7
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Dicas e Truques
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Esta lista de Dicas e Truques foi recolhida para 
inspirar e motivar, a quem nos lê, a participar.

1. Encontre o que é necessário e preciso.

2. Confie nas suas capacidades, naquilo de que é capaz de fazer.

3. Escreva um plano definido das ideias que poderá levar a cabo.

4. Se forem difíceis, peça ajuda mas não desista.

5. Pense no que é possível fazer com os recursos e o tempo de que dispõe.

6. Não tema pedir ajuda (humana, recursos financeiros, etc.)

7. Arrisque, tenha fé. Não perca o otimismo, seja positivo.

8. Crie um grupo pequeno e divida tarefas.

9. Respeite e valorize todas as contribuições, por mais pequenas que sejam.

10. Aprenda que todos têm algo a partilhar.

11. Volte a contar aos outros a sua história de sucesso.

12. Celebre os resultados em conjunto.

Dicas e Truques
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Todo aquele que pede recebe, 
quem procura encontra, e 
a quem bate, a porta será 
aberta. 

“

Mateus 7:7
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O futuro está, sobretudo, 
nas mãos daqueles que 

reconhecem o outro como 
uma “pessoa” e eles próprios 

como parte de um “nós.” Todos 
precisamos uns dos outros. 

“

Papa Francisco, conversa TED,

 25 de abril de 2017
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