
 

 

Conselho Geral da Cáritas Portuguesa 
Bragança-Miranda – 15, 16 e 17 março de 2013 

 

 

A Diocese de Bragança-Miranda acolheu nos dia 15, 16 e 17 de março os representantes 
nacionais da Cáritas em Portugal. O encontro teve como momento de abertura a conferência 
pública de Guilherme de Oliveira Martins sobre o tema “A Cidadania à luz do Concílio Vaticano II”. 
Na presença das entidades locais da autarquia e do bispo da Diocese, D. José Cordeiro a sessão 
decorreu no Instituto Politécnico de Bragança e revelou-se um momento de reflexão sobre o papel 
da Igreja e da Cáritas na sociedade. D. José Cordeiro recordou nesta ocasião o desafio deixado 
pelo Santo Padre, recém-eleito, Francisco, que desafiou toda a Igreja ir mais longe na sua missão 
fundada na cruz de Jesus Cristo.     
 
Sob este desafio e imbuídos do espírito renovador trazido à Igreja e ao Mundo pela eleição do 
novo Papa, iniciaram-se no sábado, dia 16 de março, nas instalações da Cáritas Diocesana de 
Bragança-Miranda, os trabalhos do Conselho Geral. Nas palavras de abertura assinalou-se a 
ausência da Cáritas Diocesana dos Açores a viver uma situação de emergência para a qual se 
viraram também as atenções deste Conselho Geral num acompanhamento estreito das 
necessidades daquela população. 
 
Focados os pontos de agenda relativos a questões de ordem interna o Conselho Geral analisou a 
realidade socioeconómica do país tendo-se revelado um aumento generalizado das solicitações 
de apoio às Cáritas Diocesanas. As problemáticas apresentadas repetem-se com destaque para a 
habitação. As Cáritas Diocesanas manifestaram a sua preocupação sobre algumas questões 
relacionadas com ações de despejo e as novas situações de incumprimento com que se 
confrontam as famílias no âmbito desta problemática. Para além desta situação o Conselho Geral 
refletiu sobre a chamada pobreza infantil a partir do relatório da Cáritas Europa, deixando o alerta 
para a necessidade de haver ao nível local um trabalho de maior atenção às famílias com crianças 
a cargo. A Cáritas Portuguesa está a fazer este acompanhamento através do programa 
“Prioridade às Crianças”. 
 
Foi apresentada pela Diocese de Coimbra a proposta de criação de uma plataforma de trabalho 
em rede que será a partir deste Conselho Geral trabalhada por esta mesma diocese.  
 
Foi também apresentada uma proposta de Plano Estratégico para a Cáritas em Portugal. Este 
documento pretende ser um instrumento de trabalho aberto para o estabelecimento de objetivos 
comuns salvaguardando a autonomia e identidade das Cáritas Diocesanas.  
 
Fez-se a avaliação das ações “10 Milhões de Estrelas – Um gesto pela paz” e Semana Nacional 
Cáritas. No contexto da Semana Cáritas foi apurado o valor do Peditório Nacional, referente a 11 
dioceses (num total de 20) e que totaliza: 124.284.33 euros.  
 
O Conselho Geral apresentou o grupo de trabalho para o “Ano Europeu dos Cidadãos” que terá 
como coordenadora nacional a Dra. Margarida Neto. 
  
Os trabalhos encerram com a celebração da Eucaristia, na Igreja de Santos Mártires, diocese de 
Bragança-Miranda, presidida por D. José Cordeiro, bispo da Diocese de Bragança-Miranda. 
 
 
 
 
Bragança, 17 março de 2013 


