
Entidade: Casa do Gaiato de Lisboa

Projeto: Casa Papa Francisco - Oferta Integrada de Serviços Terapêuticos

Área de intervenção da entidade: Acolhimento Residencial-crianças e jovens em perigo; Apartamento de 

Autonomização-jovens em perigo; Residência Autónoma-jovens e/ou adultos, portadores de deficiência cognitiva; 

Casa Mundo-crianças e mães refugiadas e evacuadas dos PALOP para tratamento médico em Portugal sem 

retaguarda logística e residencial; Projeto de Apoio ao Estudo-inclusão escolar de crianças e jovens da 

comunidade em situação de pobreza e exclusão social; Projeto Porta Aberta - ex-utentes em abrigo; Teatro da 

Mitra; CLDS. 

Acolher e reintegrar crianças e jovens em perigo, famílias em dificuldade, idosos carenciados, jovens e adultos 

portadores de deficiência cognitiva ligeira e moderada, crianças e famílias estrangeiras entradas, em contexto de 

crise, em território nacional, crianças/famílias provenientes de cenários de guerra ou de intolerância étnica e 

religiosa, crianças evacuadas dos PALOP para tratamento médico em Portugal e sem retaguarda logística e 

residencial. Em 2019, foram  criadas 2 novas respostas sociais para a população com deficiência cognitiva: um 

Lar Residencial e um Centro de Atividades Ocupacionais (CAO).

O projeto visa proporcionar espaços adequados na Casa do Gaiato de Lisboa (piscina e espaços da quinta) à 

prática de atividades terapêuticas de eficácia comprovada aos utentes das diversas respostas sociais, com foco 

especial nas deficiências cognitivas e perturbações socio-emocionais. Pretende criar-se uma Oferta Integrada de 

Serviços Terapêuticos que, aliada ao já existente ginásio, poderá disponibilizar um Centro Hípico para a 

realização de hipoterapia e equitação terapêutica. É necessária a criação de uma Guia, de obras na antiga vacaria 

para edificação de um Estábulo, 1 pónei e 2 cavalos. Por outro lado, prevê reabilitar a piscina existente, de 

dimensões desajustadas sobretudo em profundidade e com necessidade de um novo revestimento, 

substituição/arranjos de motores e filtros, e nova solução de tratamento das águas. Será assim possível valorizar 

as pessoas através atividades de orientação clínica que como nenhumas outras potenciam o desenvolvimento 

neuromotor, cognitivo e socio-emocional.


