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A Comunidade Vida e Paz é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, criada em 1989 e tutelada pelo Patriarcado de Lisboa. Impulsionada por um grupo
de católicos, dedica-se à recuperação das pessoas sem-abrigo
tendo por objetivo último, num projecto de reencaminhamenDOSSIER DE IMPRENSA
to para a esperança, a sua reinserção familiar, social, escolar e
profissional.
A Comunidade Vida e Paz proporciona às pessoas sem-abrigo uma experiência de vida em comunidade, um programa
terapêutico e uma formação técnico-profissional com vista à
plena autonomia e reintegração na sociedade.
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MISSÃO, VISÃO E VALORES
MISSÃO
Ir ao encontro e acolher pessoas em condição de sem-abrigo, ou em situação de vulnerabilidade social, ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a (re)construir o seu projeto de vida,
através de uma ação integrada de prevenção, reabilitação e reinserção.

VISÃO
A Comunidade Vida e Paz pretende ser uma organização de referência e de excelência na criação e dinamização de respostas às necessidades e potencialidades das pessoas em condição
de sem-abrigo ou em situação de vulnerabilidade social.

PRINCÍPIOS E VALORES
Princípios
Dignidade da pessoa humana
Bem Comum
Justiça Social
Subsidariedade

Valores
Comunidade
Esperança
Equidade
Espiritualidade
Verdade
Solidariedade
Comprometimento
Tolerância
Compaixão
Gratidão
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HISTÓRIA
1988

1988 a 1998

1989

Início da abordagem de
rua;

Encontros, encaminhamento, convívios e dinâmicas de grupo no jardim do Campo Mártires
da Pátria;

Sede provisória nas instalações da Cáritas em
Lisboa; Aprovação canónica e reconhecimento
como pessoa coletiva de
utilidade pública; 1ª festa
de Natal com as pessoas
sem-abrigo;

1990

1992

1993

Aquisição do Apartamento da Damaia – 1ª
Sede da Comunidade
Vida e Paz; Início das
Equipas de Rua; Início do
Espaço Aberto ao Diálogo; Carris cede um autocarro de 2 pisos;

Subsídio atribuído pelo
Comissariado da Luta
contra a Pobreza para a
criação das infraestruturas; Início da atividade
do Centro de Recuperação de Alvalade, em Lisboa;

Início da atividade do
Centro da Tomada;

1994

1997

1999

Transformação do apartamento da Damaia em
apartamento de reinserção; Doação da Quinta
do Espírito Santo à Comunidade Vida e Paz
pelo Sr. Julle Loose, cidadão belga.

Início da atividade do
Centro de Moimento em
Fátima. Início da atividade do Centro do Espírito
Santo.

Aluguer de um apartamento em Leiria para
apoio à inserção dos residentes. Criação do gabinete Unidade de Vida
Ativa (UNIVA), de apoio
ao emprego, no Centro
de Fátima;
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2001

2002

2005

Início da COVIPAZ – empresa de inserção;

Inauguração do apartamento de inserção “A
Casinha”, em Leiria, propriedade da Comunidade Vida e Paz;

Inauguração da Unidade de Desabituação no
Centro da Tomada; Início
da atividade do Espaço
Aberto ao Diálogo na
Sede, em Alvalade;

2006

2011

2012

Inauguração da Unidade de Vida Autónoma
(UVAU), estrutura habitacional destinada a
pessoas com problemática psiquiátrica; Início
da atividade da Equipa
de Intervenção Direta,
em Lisboa;

Inauguração no novo Espaço Aberto ao Diálogo
– Espaço Vasco Neves –
em Chelas;

Inauguração do Apartamento partilhado de
Odivelas;

2013

2014

2015

Atribuição de Alto Patrocínio por Maria Cavaco
Silva.

Celebração do 25º aniversário; Condecoração
com a Ordem da Liberdade pelo Presidente da
República; Lançamento
do livro ‘Do outro lado
da rua - 25 anos, 25 vidas’.

Lançamento do portal
inovador de gestão de
voluntariado emvolta.pt
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RECONHECIMENTOS
Prémio BPI Solidário 2016
Prémio atribuido para o apoio financeiro nas despesas gerais de um novo apartamento
de reinserção com a capacidade de acolher 6 residentes, na primeira edição do Prémio
BPI Solidário.

ORDEM DA LIBERDADE 2014
A condecoração como membro honorário da Ordem da Liberdade, pelo anterior Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, distinguiu o contributo da Comunidade Vida e
Paz no trabalho contra a exclusão social.
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ALTO PATROCÍNIO 2013
Concedido à Comunidade Vida e Paz pela Dra. Maria Cavaco Silva, o Alto Patrocínio distinguiu o trabalho de intervenção junto das pessoas em situação de sem-abrigo ou de
vulnerabilidade social.

Prémio Manuel António da Mota 2011
Menção Honrosa no projeto “Da rua como excluídos... à cidadania com plenos direitos.”

NUNO VIEGAS
DE NASCIMENTO 2010
MISSÃO
Instituído pela Fundação Bissaya Barreto, o Prémio Nuno Viegas de Nascimento foi atribuído ao projecto “Restituir a Dignidade, Alimentar a Esperança”, dedicado à reabilitação
e reinserção das pessoas em condição de sem-abrigo.
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A COMUNIDADE
A Comunidade Vida e Paz é constituída pelos seguintes órgãos sociais:
•

Conselho da Comunidade;

•

Direção formada por um Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro e Vogal;

•

Conselho Fiscal, constituído por 3 membros (um Presidente e dois Vogais).

•

A Direção é o órgão executivo por excelência ao qual todos os serviços da Comunidade estão subordinados.

A SEDE - SERVIÇOS CENTRAIS
A Sede da Comunidade entrou em funcionamento no dia 31 de dezembro de 1992 como
Centro de Recuperação (Acolhimento de Primária). Atualmente, funciona apenas, com os serviços centrais de apoio a toda a Comunidade (ou seja, o Apoio Espiritual, os Serviços Administrativos e Financeiros e Serviços Técnicos e a coordenação das equipas de rua).
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO
Voltas da Noite e equipa de intervenção direta

A Comunidade Vida e Paz conta, nas voltas da noite, com cerca de 600 Voluntários
que todas as noites saem da Sede, rotativamente e organizados em 56 equipas. Percorrem a
cidade de Lisboa em 4 circuitos diferentes parando em cerca de uma centena de pontos da
cidade.
Com esta intervenção, a Comunidade pretende criar uma relação de confiança, escutar
e motivar as pessoas em condição de sem-abrigo a mudar de vida. De forma a facilitar a
comunicação, as equipas de rua distribuem uma pequena ceia às pessoas em condição de
sem-abrigo como ponto de partida para a criação de laços.
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO
apoio a famílias carenciadas

O apoio a Famílias carenciadas surge em 1999 como um prolongamento da ação das equipas de rua. Duas equipas de voluntários acompanham, semanalmente, um grupo de famílias
em situação de carência extrema, ajudando-as a reestruturarem-se e garantindo-lhes apoio na
satisfação das suas necessidades básicas (alimentação, vestuário, saúde e alojamento).

equipa de rua técnica
A Comunidade Vida e Paz pretende reforçar e adequar a sua intervenção de rua através de
uma Equipa Técnica ao abrigo do Programa Municipal da Câmara de Lisboa. Esta equipa tem como
principal objetivo complementar a intervenção das equipas de rua voluntárias estreitando a relação com a intervenção técnica do Espaço Aberto ao Diálogo.
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO
espaço aberto ao diálogo

O Espaço Aberto ao Diálogo, em Chelas, é o local onde intervém uma equipa técnica que
acolhe, motiva, avalia e orienta para as respostas internas ou encaminha para outras instituições
e serviços as pessoas em condição de sem-abrigo que diariamente são contactadas e sinalizadas
pelas Equipas de Rua ou outras instituições.
É uma resposta em regime ambulatório, com atividades ocupacionais, refeições e orientação dos utentes na regularização da sua situação (residência, documentação, consultas médicas,
procura de emprego, etc.)
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO
centro da quinta da tomada

A Comunidade Terapêutica iniciou a sua atividade em princípios de 1993 e tem capacidade
para 65 utentes.
Este Centro proporciona às pessoas em condição de sem-abrigo, terapia de grupo e individual, bem como alojamento, alimentação e cuidados de saúde, seguindo um programa terapêutico de recuperação, a definição de projeto pessoal e formação técnico-profissional com vista à
reinserção social.
No processo de recuperação funciona a Unidade Primária, com a duração aproximada de 8
a 10 semanas e a Unidade Secundária, com a duração de cerca de 10 meses.
A Comunidade de Inserção foi uma resposta criada em 2006 para 21 pessoas. Esta resposta
possibilita a plena autonomização do utente, a capacitação e treino social indispensáveis a uma
reinserção na sociedade e no trabalho bem sucedidas.
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO
centro de fátima

Protocolado pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência (I.D.T), iniciou a sua atividade
em 1997, tendo capacidade para 70 utentes.
Este Centro está particularmente vocacionado para as pessoas em condição de sem-abrigo
mais jovens, com a problemática da toxicodependência.
Neste Centro, desenvolve-se um programa terapêutico de recuperação humana e técnico-profissional com definição de projeto de vida pessoal em ordem à reinserção. Tal como no
Centro da Tomada, o processo de recuperação funciona com duas unidades: a Primária com a
duração de 3 meses e Secundária com a duração de 10 meses.
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO
centro da quinta do espírito santo

Esta quinta foi doada em 1994 e iniciou a sua atividade em dezembro de 1997, tendo capacidade para 67 utentes.
Neste Centro, desenvolve-se um programa de reabilitação adequado, com vista à recuperação e reintegração social dos indivíduos. É prestado apoio na satisfação de necessidades
básicas de sobrevivência, apoio psicológico e social, cuidados de saúde, participação em ateliers
ocupacionais e encaminhamento para ações de formação que permitam a aquisição de competências pessoais e relacionais.
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO
unidade de vida autónoma
Na Unidade de Vida Autónoma são admitidos utentes que se encontrem em situação de dependência por doença do foro mental ou psiquiátrico, com alguma autonomia, a quem lhes falta
apoio familiar e suporte psicossocial continuado, capaz de garantir o seu alojamento condigno.
Capacidade: 7 utentes.
Local: S. Pedro da Cadeira

programa pós-alta
O Programa de Apoio Pós-Alta foi criado em 2010 e garante o acompanhamento de todos
os ex-utentes que, após a saída dos programas de tratamento/reabilitação e já autonomizados,
careçam de apoio psicossocial, de alojamento ou outro.
Os técnicos responsáveis por este programa encarregam-se de estabelecer um contacto
regular e permanente com os ex-utentes.

m.a.p.a
O projeto M.A.P.A (Mais Apoio Pós-Alta) surge como forma de reforçar o já existente acompanhamento pós-alta e pretende apoiar sobretudo ex-utentes no seu processo de reintegração, na
procura ativa de trabalho através do estabelecimento de parcerias com empresas e de outro tipo
de necessidades que os mesmos apresentem.
Constitui-se assim como um modelo caracterizado pelo reforço estrutural e de suporte integrado,
tornando-se no principal meio de comunicação entre a instituição e o utente que necessite deste
apoio.

16

DOSSIER DE IMPRENSA

ÁREAS DE INTERVENÇÃO
apartamentos

Os apartamentos funcionam como unidades específicas de transição para a sociedade após
a reabilitação do utente.
Tratam-se de respostas de facilitação de transição para uma vida ativa autónoma de utentes que, passaram longos períodos da sua vida abandonados a si próprios, na rua ou mais recentemente, “protegidos” num programa de reabilitação. Para além do apoio habitacional, durante
este tempo, têm acompanhamento psicossocial.

projeto escolas
Dirige-se às escolas que solicitem e queiram interagir com a Comunidade Vida e Paz no
âmbito da sua intervenção social.
Tem por objectivos:
•

Sensibilizar, através da participação de colaboradores da instituição, em sessões de esclarecimento/
debate ou no âmbito das atividades escolares, os jovens para os problemas sociais da pobreza e da
exclusão social;

•

Proporcionar experiências concretas no exercício da solidariedade, traduzidas quer na participação
ativa de voluntariado a favor das pessoas em condição de sem-abrigo quer na organização de campanhas de apoio;

•

Contactar com as pessoas em condição de sem-abrigo e organizar visitas de estudo às respostas de
apoio dadas pela Comunidade Vida e Paz às pessoas em condição de sem-abrigo.
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO
festa de natal da comunidade vida e paz

Cumprindo a tradição iniciada em 1989, a Comunidade Vida e Paz realiza, anualmente, a
Festa de Natal da Comunidade Vida e Paz.
Durante 3 dias é assegurado, com a colaboração de empresas, instituições e cerca 1000
voluntários, o acesso a inúmeros serviços de apoio: espetáculos, vestuário, calçado, balneário,
cabeleireiro, “loja do cidadão”, saúde, medicina dentária, apoio jurídico e refeições.
Pretende-se com esta iniciativa proporcionar momentos de conforto físico e emocional durante a época festiva e criar as condições que permitam a transformação para uma vida mais
digna.
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Factos e números de 2016
COLABORADORES E VOLUNTÁRIOS
 666 Voluntários;
 119 Profissionais;
 488 Colaboradores do Voluntariado Empresarial;
 1252 Voluntários no Natal.

EQUIPAS DE RUA
 4 Circuitos;
 365 Dias;
 450 Pessoas sem-abrigo apoiadas;
 581 Voluntários;
 38 472 Quilómetros percorridos;
 152 910 Ceias distribuídas.
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ESPAÇO ABERTO AO DIÁLOGO
 583 Utentes acolhidos no Espaço Aberto ao Diálogo;
 107 Utentes encaminhados pelas Equipas de Rua;
 438 Encaminhamentos efetuados;
 226 Pessoas encaminhadas para os Centros da Comunidade Vida e Paz.

COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

Centro de Fátima de Centro da Tomada
 291 Utentes;
 155 Novas entradas
 74 Altas Programadas;
 78 Altas não Programadas;
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COMUNIDADES DE INSERÇÃO
Centro da Tomada e Centro da Quinta Espírito Santo
 132 Utentes;
 55 Novas entradas;
 39 Altas Programadas;
 11 Altas não Programadas.

FESTA DE NATAL
 3 Dias;
 1 658 Convidados;
 1 252 Voluntários;
 2 988 Refeições Servidas;
 138 Convidados atendidos no Espaço Aberto ao Diálogo.
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PROJETO ESCOLAS
 10 Escolas;
 1000 Alunos;
 20 Encarregados de educação/Professores.

FAMÍLIAS CARENCIADAS
 49 Famílias acompanhadas (apoio regular);
 150 Pessoas beneficiadas;
 14 Voluntários.
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Notícias de 2016
José Avillez assina consoada da Rádio
Comercial
“Cinco minutos. Foi este o tempo necessário para que o jantar de Natal da
Rádio Comercial esgotasse os 60 lugares disponíveis.
Marcado para 17 de Dezembro, no Hotel da Estrela, o evento terá uma componente solidária, já que a receita das inscrições reverte a 100% para a Comunidade Vida e Paz.”
25.12.2016
MARKETEER

Reportagem “Volante”
“Neste “Volante” vamos acompanhar uma equipa de rua da “Comunidade Vida e Paz” e
viajar por Lisboa a bordo de uma carrinha especial, movida a esperança! E como é Natal, vamos até ao autódromo e com a ajuda do piloto Pedro Moleiro vamos realizar um
sonho.
24.12.2016
SIC NOTÍCIAS
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Marcelo espera que número de sem-abrigo
diminua com saída da crise
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que o
número de sem-abrigo “continua muito elevado”, constituindo um problema
“particularmente grave em Lisboa”, e disse esperar que diminua com a saída
da crise.
Marcelo Rebelo de Sousa marcou hoje presença pela segunda vez nesta festa da Comunidade Vida e Paz, instituição particular de solidariedade social (IPSS) de cariz católico,
tutelada pelo Patriarcado de Lisboa, que apoia sem-abrigo e outras pessoas em situação
vulnerável.
18.12.2016
DN

Odde e +351 oferecem desconto a quem fizer
donativos

Inova Marketing já fez um “X” por esta causa

Até 31 de Dezembro, quem doar um saco de roupa quente (cobertores, camisolas, gorros, luvas, entre outros) receberá um desconto imediato de 30% em produtos da Odde
e +351. As duas marcas, que se juntaram em Setembro para abrir uma loja pop-up no
The Hall, Room for Brands, vão entregar, depois, os donativos à Comunidade Vida e Paz.”
1312.2016
MARKETEER
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VISÃO promove
concerto Solidário com
MISSÃO
Deolinda e Fábia Rebordão
“Os Deolinda vão atuar no Teatro da Trindade, em Lisboa, no dia 9 de dezembro, sexta-feira
Deolinda e Fábia Rebordão vão atuar no dia 9 de dezembro, no Teatro da Trindade,
numa iniciativa da VISÃO Solidária e da Associação Mutualista Montepio. Para entrar
basta contribuir com mantimentos, que serão doados à Comunidade Vida e Paz (...)”.
23.11.2016
Isabel Pinto
VISÃO SOLIDÁRIA

Jornada deMISSÃO
três dias conta com uma delegação
portuguesa de 160 elementos
“O Vaticano acolhe a partir de hoje o ‘Jubileu das Pessoas Socialmente Marginalizadas’, dedicado às pessoas sem-abrigo em todo o mundo, com a participação de uma delegação portuguesa com cerca de 160 pessoas.
Inserido no Ano Santo da Misericórdia que vai continuar a decorrer até dia 20 de novembro, este jubileu dos sem-abrigo conta com a participação de pessoas de cerca de
20 países. De Portugal seguiram para Roma instituições como a Cáritas Diocesana de
Lisboa, a Comunidade Vida e Paz, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, O Ninho e O
Companheiro (...)”.
11.11.2016
Agência Ecclesia
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E se até 2020 não houver pessoas na rua
por falta de condições?
“É o objectivo da Comunidade Vida e Paz, que lançou uma petição pública
pela dignidade das pessoas em situação de sem-abrigo. Festa de Natal precisa
de contribuições.
É uma petição para dar voz à causa dos sem-abrigo. A Comunidade Vida e Paz (CVP) desafia os portugueses a subscreverem este apelo, para se tornar mais visível a preocupação
com esta realidade (...)”.
07.11.2016
Ana Lisboa
Rádio Renascença

Campanha resulta
em mais de 700 camisas
MISSÃO
para a Comunidade Vida e Paz
“A campanha solidária lançada pela Prego Gourmet e Churra no início do
mês passado chegou ao fim e o balanço é positivo: mais de 700 camisas entregues à Comunidade Vida e Paz.
Durante todo o mês de Setembro, os restaurantes do grupo serviram também como
ponto de recolha para doação de camisas para a associação que visa apoiar pessoas
sem-abrigo.(...) A ideia para a campanha surgiu depois de os responsáveis pelas duas
marcas encontrarem um apelo da Comunidade Vida e Paz, nas redes sociais, em que
eram pedidas camisas (...)”.
31.10.11
MARKETEER
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Solidariedade em Portugal premiada
“Várias instituições nacionais com iniciativas solidárias vão receber um donativo que lhes vai permitir continuar o seu trabalho e melhorar a sua atuação
Mais de uma dezena de instituições portuguesas foram distinguidas com o «Prémio BPI
Solidário». O galardão é atribuído para «melhorar as condições de vida de pessoas que
se encontrem em situação de pobreza e de exclusão social». Venceram 15 instituições:
Acreditar, Associação Cultural Moinho da Juventude, Cais, Centro Comunitário São Cirilo,
Centro Social da Musgueira, Comunidade Vida e Paz, Federação Portuguesa dos Bancos
Alimentares Contra a Fome, (…)”.
10.11.2016
Juliana Batista
Fátima Missionária

Comunidade Vida
e Paz participa em
MISSÃO
campanha de angariação de mantas
“Campanha troca uma manta, cobertor ou edredão por um sorriso
O Supperday, promotor de empreendedorismo social, com a Comunidade Vida e Paz
(CVP) realiza a campanha ‘Troca a Tua Manta Por Um Sorriso’ até 4 de novembro, com o
objetivo de angariar 600 mantas para as pessoas sem-abrigo.
O Supperday, na rede social Facebook, explica que promove a “cocriação de projetos
sociais”, especificamente desenvolvidos com Instituições Sem Fins Lucrativos, e a campanha ‘Troca a Tua Manta Por Um Sorriso’ é realizada em parceria com a Comunidade
Vida e Paz e a Inova Marketing, a agência responsável pela criatividade e divulgação da
ação (…)”.
7.10.16
Agência Ecclesia
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Espetáculo «A diferença de ser igual» ajuda
Comunidade Vida e Paz
“O espetáculo ‘A diferença de ser igual’ que aborda o “ser sem-abrigo em
Lisboa” vai estar no palco do Auditório Fernando Pessoa, ajudando a Comunidade Vida e Paz (CVP).
Num comunicado enviado à Agência ECCLESIA, a CVP, do Patriarcado de Lisboa, informa
que o montante angariado na noite (21h30) do dia 25 de junho, se destina a adquirir leite
para as equipas de rua, e contabiliza que por noite os voluntários “distribuem cerca de
150 litros”.
O espetáculo que aborda a temática do ser sem-abrigo na capital portuguesa é uma produção da ARTemPALCO e vai estar em exibição no Auditório Fernando Pessa, no Espaço
Municipal da Flamenga(…)”.
25.05.2016
Agência Ecclesia

Inova Marketing já fez um “X” por esta causa
A Comunidade Vida e Paz desafia os portugueses a tornarem-se solidários
ao “doar 0,5 % do IRS àquela organização. Com criatividade da Inova Marketing, a campanha segue o mote “À distância de um X”.
Os voluntários da Comunidade e Paz dão a cara pela campanha, que pretende mostrar
que qualquer pessoa pode ser solidária e que, “apesar de ter uma vida muito ocupada,
trabalhar, ter filhos e uma carreira profissional ativa, é sempre possível conciliar todos
estes projetos de vida e, em certos momentos, ser solidária e ajudar a organização a
reconstruir sentidos de vida” (...).”
7.04.16
Briefing
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contactos
Sede
Rua Domingos Bomtempo, nº 7
1700-142 Lisboa
Telf: 218460165/8439793
Fax: 218495310
Tlm: 912477952
Email: comunicacao@cvidaepaz.pt
Site: http://www.cvidaepaz.pt/
Facebook: www.facebook.com/Comunidade.Vida.e.Paz/
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