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1. Introdução 

 

 O Programa Oeiras Solidária (POS), de iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras (CMO), conta já com 14 

anos de existência, continuando a apostar na experiência partilhada de responsabilidade social e na 

preocupação com a cidadania e desenvolvimento social local.  

O POS, durante 2018, procurou manter e potenciar a sua estrutura flexível e multissetorial, através da 

mediação de recursos na área da partilha de experiências e conhecimentos entre agentes que atuam no 

Concelho de Oeiras. Assim, houve continuidade no trabalho desenvolvido, em anos anteriores, mas 

fomentando o apoio para projetos identificados como mais promissores na área da inovação social, nunca 

perdendo de vista a capacitação dos agentes presentes no território na perspetiva colaborativa, potenciando 

as atividades desenvolvidas pelos elementos integrantes da Rede POS, no âmbito da responsabilidade social.  

Nesta linha de trabalho torna-se importante apostar em projetos integrados e alianças de colaboração, entre 

diferentes entidades e setores, e promover a aprendizagem mútua e sinergias. 

Verificaram-se, ainda, condições de acolhimento de propostas de empresas integrante da Rede POS, para se 

desenvolverem iniciativas alinhadas com os propósitos do POS.  

Destaca-se também a participação no consórcio constituído para candidatura ao Fundo EEA Grants na 

temática da inclusão social, emprego jovem e redução da pobreza, bem como a candidatura ao Prémio 

“Melhores Municípios para Viver 2018”, que vencemos no domínio social.  

O POS tem continuado o seu trabalho de mediação, contando sempre com os vários serviços interlocutores 

da CMO, nomeadamente do Departamento de Desenvolvimento Social, Departamento de Artes Cultura e 

Turismo, Departamento de Educação e Departamento de Ambiente e Qualidade de Vida, assim como as 

respetivas Divisões e Unidades.  

Em síntese, pretendemos continuar a estimular a reflexão sistemática sobre as tendências e melhoria 

contínua de práticas de cidadania empresarial e responsabilidade social, aproveitando a pluralidade e 

diversidade dos membros da Rede POS, suportada por um conhecimento dos principais desafios 

diagnosticados no território de Oeiras.  
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2. Enquadramento  

 

O presente relatório pretende dar conhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2018, 

partindo de uma breve descrição do funcionamento do programa até à apresentação dos resultados 

obtidos. Teve por base o plano de ação infra, apresentado publicamente aos parceiros da plataforma, a 14 

de março: 

 

Eixos Estratégicos Objetivos Projetos  Entidade Promotora 

Desenvolvimento e 
sustentabilidade do 

Programa Oeiras Solidária  

Alargar Rede de 
Parceiros / Ativar a 

plataforma colaborativa 

Reunião de abertura do ano CMO 

Formação "Capacitação do 
Grupo de Ativação" 

Virgílio Varela Consulting 

Ação de Sensibilização GRACE - 
Como Investir na Comunidade? 

GRACE e Fundação Aga 
Khan 

Ação de Sensibilização GRACE - 
"Como mobilizar empresas 

para projetos sociais" 

GRACE e Fundação Aga 
Khan 

Avaliação de Impacto do POS Stone Soup Consulting 

Aniversário Programa "Oeiras 
Solidária" subordinado ao 
tema "Negócios Sociais e 
Respostas Inovadoras" e 

entrega de prémio 
"Compromisso com a 

Comunidade"  

CMO 

Gestão e Organização do 
Programa  

CMO  

Bolsa de Partilha - divulgação 
de negócios sociais e partilha 

de competências  
CMO 

Bolsa de Partilha - Programa de 
mentoria para capacitação 

organizacional 
CMO 

Suporte ao grupo de Ativação 
para o networking entre 

setores 
CMO e Agentes Locais 

Melhoria da comunicação do 
POS: Portal 

CMO 

Um Concelho Cuidador do 
Ambiente 

  

Fomentar projetos 
integrados potenciando 

o seu impacto. 

Ambiente e Apoio Animal  CMO 

Ação Social/Saúde/Habitação CMO 
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Um Concelho Inovador, Ativo 

e Saudável   
  
  
  

Cultura 

Educação e Desporto 

Inovação Social 

Campanha de recolha de 
material escolar 

Mediar a conceção de 
apoios entre Agentes 
Locais do Concelho 

Apoio às necessidades das 
organizações locais (Sociais, 

Desportivas, Culturais) CMO e Serviços 
Interlocutores 

Campanha de Natal 

 

3. Ações desenvolvidas em 2018 

Restringindo-nos à atividade do POS, durante o ano de 2018, destacam-se as seguintes ações: 

 

Ação Descrição 

 

Sessão de Abertura de Ano POS  

 

 

 

 

Realizou-se no dia 14 de março, no período da tarde, no 

Auditório da Biblioteca Municipal de Oeiras,  a reunião de 

abertura do ano POS, com os objetivos de ativar a 

participação das diversas entidades, promover a adesão de 

novas entidades e divulgar projetos e temáticas 

consideradas relevantes para o desenvolver do ano. Assim, 

houve uma breve apresentação do Estudo de Benefícios do 

Programa “Oeiras Solidária” pela empresa Stone Soup 

Consulting; balanço do ano 2017 e apresentação do plano 

de ação 2018 do POS, que contemplou a apresentação de 

projetos de inovação social pelos seus promotores.  

Contámos com uma plateia composta por cerca de 73 

participantes.  

 

 

 

Formação “Capacitação do Grupo de 

Ativação” 

 

 

A formação aconteceu nos dias 1 e 2 de março na Sala de 

Camões no Templo da Poesia, Oeiras, sendo direcionada 

para grupo informal de ativação do networking entre 

setores, composto por entidades do setor público, privado, 
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economia social e academia. Teve como objetivo criar uma 

visão e propósito comum, potenciar a diversidade do grupo, 

a motivação e a autonomia para a tomada de decisão. Para 

se cumprir com o objetivo mencionado, foram colocadas ao 

grupo 4 questões para reflexão, 4 desafios (Saúde Mental; 

Emprego Inclusivo; Fragilidade das Organizações Sociais; 

Envelhecimento), a apresentação de uma metodologia de 

trabalho SCAMPER – Substituir; Combinar; Adaptar; 

Modificar; Pensar outros usos; Eliminar; Rearranjar – 

construindo-se, por fim um mural que pretendia responder 

às questões: 1. O que fazemos bem como organização? 2. 

Que recursos temos para partilhar? 3. O que eu posso 

oferecer a nível pessoal? 4. Que soluções já existem para os 

desafios apresentados? Constituíram-se assim alianças 

entre as entidades, como forma de possíveis soluções para 

os seus problemas/limitações, que deram origem a outros 

projetos que foram desenvolvidos durante o ano.  

 

Ação de Sensibilização - “Como mobilizar 

empresas para projetos sociais?”  

 

 

 

 

 

Ação de sensibilização promovida em pro bono pela 

Fundação Aga Khan e o GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio 

à Cidadania Empresarial constituída por três partes, 

nomeadamente: 

1. A primeira parte consistiu num curso online autónomo e 

individual, com apoio de vídeos;  

2. A segunda parte, sessão presencial, que se realizou no dia 

a 13 de novembro, na Sala Camões no Templo da Poesia, 

Oeiras, sendo dirigida a entidades da economia social, com 

o objetivo de dotar as entidades de ferramentas de 

melhoria da capacidade de mobilização das empresas para 

os seus projetos, angariando mais apoios e promovendo a 

sua sustentabilidade; 

3. A terceira parte, sessão presencial, aconteceu no dia 15 

de novembro na empresa Pfizer, tendo como objetivo juntar 

empresas e entidades da economia social, participantes 
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desta segunda parte da formação, para apresentarem os 

seus projetos em formato pitch, conseguindo input direto da 

entidade acolhedora, em representação do setor 

empresarial. Participaram 17 representantes de 11 

entidades da Economia Social, com intervenção no apoio à 

juventude, inclusão social, cultura e desporto do concelho 

de Oeiras.  

  

 

Conferência anual POS “VOLUNTARIADO: 

O mais poderoso vetor de mudança”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 24 de outubro, o POS promoveu a conferência 

comemorativa do seu 14º aniversário, no Auditório da 

Biblioteca Municipal de Oeiras, subordinada à temática do 

voluntariado. A sessão contou com a partilha de 

experiências e conhecimentos da Fundação Ageas e do BIPP, 

as parcerias desenvolvidas entre as duas entidades, os 

sucessos obtidos e os projetos futuros; da Take C’Air Crew 

Volunteers, que se define como uma organização não-

governamental para o desenvolvimento (ONGD) fundada 

por tripulantes da aviação comercial, que, desde 2010, 

colabora com vários projetos, organizações e instituições, 

normalmente ligadas a crianças, jovens, idosos, carenciados 

ou sem-abrigo, bem como projetos com cariz ambiental, em 

Portugal e pelo mundo; a CISCO que abordou a importância 

do compromisso com o voluntariado e consequentes 

resultados obtidos; a McDonald’s que nos deu uma nova 

perspetiva acerca da empresa, no âmbito das oportunidades 

que esta proporciona, bem como o trabalho desenvolvido 

pela Fundação Ronald McDonald; e Welever enquanto 

plataforma que permite a criação de iniciativas sociais e, 

consequentemente, a gestão de voluntariado.  

A moderação foi realizada pela Fundação Aga Khan, que, no 

fim de cada apresentação, colocava perguntas pertinentes 

ou fazia observações que permitiam compreender melhor 

quais os fatores críticos para o sucesso do trabalho 
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desenvolvido no âmbito do voluntariado em parceria, no 

território de Oeiras. 

Destaca-se ainda a participação do ISCSP-UL, parceiro 

estratégico da rede POS, fundamental para ilustrar o 

interesse desta temática para o desenvolvimento local, 

concluindo a importância não só da rede POS, na 

dinamização do voluntariado, para a sociedade e para as 

organizações, o que culmina na “centralidade das pessoas – 

compromisso, confiança e valorização num processo de 

todos para todos”.  

O evento foi igualmente marcado pela diversidade dos 

setores de atividade, tendo estado presentes 129 

participantes. 

 

Portugal Economia Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Programa Oeiras Solidária (POS), em articulação com a 

Divisão de Ação Social, Saúde, Juventude e Gabinete de 

Comunicação da Câmara Municipal de Oeiras (CMO) 

participaram no 3º Encontro Portugal Economia Social, 

organizado pela Fundação Associação Industrial Portuguesa 

(AIP), no Centro de Congressos de Lisboa. Este Encontro tem 

como objetivos dar a conhecer a oferta de produtos e 

serviços prestados através do sector social, alargar a rede de 

contactos das instituições estabelecendo parcerias 

(networking), colocar em contacto potenciais investidores 

sociais e dar a conhecer projetos inovadores na área social. 

“Municípios e a Inclusão Social” foi o tema deste 3º 

Encontro, que pretendeu dar visibilidade ao trabalho 

desenvolvido nos diferentes Municípios, mostrar a 

importância do poder local como elemento agregador das 

várias entidades e debater as políticas públicas de 

desenvolvimento, a intervenção do poder local e a 

importância do desenvolvimento local sustentável. A mostra 

teve expositores dedicados às entidades de economia social, 

um espaço “Fórum Debate” onde houve mostras e 
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apresentações de projetos de inovação social, através de 

pitches realizados para potenciais investidores, debates em 

mesas redondas e atuações, em palco, para projetos de 

cariz cultural. O Município de Oeiras participou, nesta 

mostra, com um stand onde estavam expostos as 

instituições e projetos de inovação social, desenvolvidos e 

apoiados pelo Concelho. Para além de estarem no stand da 

CMO, as entidades convidadas participaram também nas 

apresentações de palco, nos pitches e nas mesas redondas: 

Companhia de Atores: Projeto Madura, Batoto Yetu: Fado 

Dançado, Campintegra: Centro de Capacitação e Bem-Estar, 

Centro Sagrada Família: Famílias com Alma, Centro Social e 

Paroquial de São Romão de Carnaxide: Escola de 

Cuidadores, BIPP: SEMEAR, Pet Bhavior: Cão Bom Cidadão, 

Centro Nuno Belmar da Costa: Festival Cativ’arte. Algumas 

das instituições estiveram também a vender os seus 

produtos, como o BIPP, com cabazes e produtos 

alimentares, o Centro Sagrada Família, com o merchandising 

da instituição, a Batoto Yetu, com o artesanato africano e a 

Pet BHavior, com o livro “Descãoplicar”. 

 

Campanha “Recolha de Material Escolar” 

 

 

 

 

 

Em 2018, esta Campanha foi elaborada em parceria com a 

Educação e os Contratos Locais de Segurança - projeto 

implementado pela Câmara Municipal de Oeiras, em 

parceria com o Ministério da Administração Interna, com o 

objetivo de reduzir as vulnerabilidades sociais e a 

insegurança. Neste sentido, foi entregue material escolar 

aos cerca de 150 alunos do 1º ao 4º ano escolar, que 

frequentam as Escolas Básicas Pedro Álvares Cabral e 

Amélia Vieira Luís, assim como material avulso para estas 

escolas.  

O material escolar que foi cedido, no âmbito desta 

campanha, foi disponibilizado por oito (8) entidades: 

Astrazeneca; Merck Sharp & Dhome; Tetra Pak; Fundação 



8 
 

Ageas; Talenter; Rotary Clube de Oeiras; Oeiras 

International School e Oracle e entregue no dia 26 de 

setembro nas escolas supra mencionadas.  

 

 Feira da Diversidade 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 29 de setembro realizou-se o evento “Feira da 

Diversidade”. Esta iniciativa foi promovida pela Campintegra 

– Associação para o Desenvolvimento Social e Ambiental em 

parceira com a com a ACÁCIA – Associação para a 

Cooperação Internacional em África e a Câmara Municipal 

de Oeiras, tendo como objetivos divulgar e fomentar a 

Diversidade, em consonância com o compromisso, das 

instituições organizadoras, com a Carta Portuguesa para a 

Diversidade, da qual são signatárias e promover o 

conhecimento e a prática de atividades variadas e o acesso 

a serviços diferenciados, de bem-estar, saúde e cultura, 

orientados para uma abordagem holística da pessoa. 

Durante o dia decorreram em simultâneo workshops, 

sessões esclarecimento, feira de produtos, animação e 

aulas. 

Considerando a coincidência da data desta iniciativa com a 

do aniversário POS, celebrou-se este com um momento 

comemorativo.  

 

Apoio à causa animal 

 

 

 

A área do ambiente, apesar de não ter sido constituída 

como uma campanha, tem de ser realçada neste relatório. 

Verificámos ao longo do ano que o ambiente e o apoio 

animal, continuam a ser uma grande preocupação para as 

entidades que constituem a rede colaborativa POS, pelo que 

apoiámos a organização de team buildings para limpeza de 

praias, reflorestações e apoio a iniciativas promovidas pela 

CMO, no âmbito da causa animal.   

 

Prémios e Candidaturas  

 

O POS candidatou-se ao Fundo Europeu EEA Grants, 

enquanto membro integrante de um consórcio 
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internacional, tendo passado à segunda fase, que terá 

desenvolvimentos em 2019.  

Participou também na candidatura ao Prémio “Melhores 

Municípios para Viver”, sobre o tema “Projetos para serem 

Vividos”, tendo vencido esta categoria no domínio social.  

Divulgou o Prémio Fidelidade, sendo que uma das várias 

entidades vencedoras foi o BIPP (entidade integrante dos 

projetos inovadores do POS 2018). A Sea Agency – Agência 

de Empreendedores Sociais, com uma atividade em Oeiras, 

também foi uma das entidades vencedoras deste prémio.   

O POS divulgou ainda o Prémio Maria José Nogueira Pinto, 

promovido pela empresa Merck Sharp & Dohme, no âmbito 

da Responsabilidade Social, tendo a Associação AJUDE 

recebido uma distinção.  

O POS recebeu o prémio “Parceiro Que Nos Deu Mais 

ASA’s”, na III Cerimónia dos O.S.C.A.R.'s, promovida pelo 

Fórum Sócio Ocupacional de Oeiras, da Associação de 

Reabilitação e Integração Ajuda (ARIA). 

No âmbito da comemoração dos 25 anos do FOSRDI-Centro 

Sagrada Família, este Centro atribuiu distinções às 

personalidades e entidades que têm vindo a contribuir para 

o desenvolvimento desta Instituição, tendo o POS sido uma 

destas entidades. 

 

Campanha de Natal 

 

 

 

Para 2018, o POS, partindo das orientações estratégicas do 

Município, promoveu a Campanha de Natal sobre o tema 

“Partilhe para um Natal com mais Sustentabilidade” e 

privilegiando o apoio a crianças, juventude e famílias, 

pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas com deficiência 

ou incapacidade, apoio animal e como novidade, entidades 

culturais. 

Foram garantidos 18 apoios, como a oferta de brinquedos, 

de bens alimentares e de higiene, de bilhetes para 

atividades culturais e organização de momentos lúdicos. 
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Estes apoios destinaram-se a cerca de 60 entidades, sendo 

garantidos por 15 entidades do setor empresarial, 

universitário, investigação e uma associação humanitária.  

 

Workshop-Storytelling - O Papel Estratégico do 

Setor Associativo no Empreendedorismo 

Social-Económico 

 

 

 

 

Realizou-se no dia 20 de setembro o Workshop-Storytelling - 

O Papel Estratégico do Setor Associativo no 

Empreendedorismo Social-Económico, no Auditório da 

Biblioteca Municipal de Oeiras, dinamizado pela entidade A 

Vitamina CTA. Este workshop pretendeu dar ênfase ao setor 

associativo enquanto ator indispensável na paisagem 

socioeconómica portuguesa, em virtude de ser, 

simultaneamente, um setor dinâmico e uma força essencial 

para responder às questões de proximidade dos territórios. 

Neste sentido, foram abordados os seguintes temas: 

1 - A Vitalidade da Marca Associativa; 

2 - O Impacto da Inovação Associativa; 

3 – A Vigília Estratégica; 

4 - Avaliação do Impacto Social. 

 

 

Conhecer e Implementar a Carta Portuguesa 

para a Diversidade 

 

 

 

 

No dia 13 de dezembro realizou-se uma sessão de 

sensibilização “Conhecer e Implementar a Carta Portuguesa 

para a Diversidade”, dinamizada por esta entidade nas 

instalações da empresa integrante da rede POS, Johnson & 

Johnson. Esta sessão teve como objetivos informar sobre a 

carta e os seus objetivos; desenvolver a compreensão dos 

princípios da Carta; promover o entendimento dos 

conceitos base da Carta: Diversidade, Inclusão, Preconceito, 

Enviesamento Inconsciente; promover o desenvolvimento 

de práticas de Diversidade e Inclusão na organização. Foram 

ainda abordados outros conteúdos, como: O que é a Carta e 

como surge em Portugal? Objetivos deste movimento. O 

que é esperado das organizações signatárias? Diferentes 
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conceitos: Diversidade e inclusão, preconceito, 

enviesamento inconsciente. A diversidade e Inclusão na 

nossa organização: reflexão e ideias para implementação 

interna; Ideias e compromissos para promover a Carta na 

organização.  

 

 

Outros Eventos e Iniciativas  

 

Ao longo do ano, o POS apoiou a divulgação e promoção de 

outras atividades, como: 

 B2Run: corrida dirigida a empresas, segundo o mote do 

team building, tendo a Associação Assomada sido 

beneficiada com um donativo; 

 Reabilitar as fachadas da Esquadra de Oeiras, através de 

arte urbana pelo artista “O Miúdo” e com o apoio da 

empresa AKI, na cedência de tintas e materiais e 

colaboração nas pinturas; 

 Oeiras Kids Festival: atividade promovida no âmbito do 

Dia da Criança, revertendo uma parte dos fundos 

angariados para a “Casa Luís Figo em Oeiras”;  

 2ª Edição da Rotary Run: corrida de 5 km, organizada 

pelos Rotary e o Rotaract Club de Oeiras, com o objetivo 

de angariar fundos para o combate à Malária em África, 

contando com a participação de entidades POS; 

 Programa “Oeiras Educa”: foi promovida em setembro 

uma conferência de apresentação deste Programa às 

diversas entidades, pelo que, da Rede POS estiveram 

presentes a Merck Sharp & Dhome, Rotary Clube de 

Oeiras, Colégio Santiago, Universidade Atlântica, CP, 

Vitamimos, Instituto Superior Técnico, Oeiras Invest, 

Oeiras International School, Fundação PT e ITQB.  

 

 

 

Implementação de instrumentos de gestão  

 

Com vista à monitorização e avaliação do POS foram 
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aplicados inquéritos, como: 

 Inquérito para candidatura a projetos; 

 Inquérito de apreciação sobre a atividade POS de 

aplicação direta em atividades (reunião abertura 

do ano e conferência anual);  

 Inquérito de satisfação anual para as entidades 

Membros da Rede POS;  

 Inquérito sobre estágios, ações de formação pro 

bono e necessidades de contratação em 

articulação com a Unidade Juventude, junto de 

membros da rede POS;  

 Inquérito sobre necessidades de voluntariado 

empresarial e angariação de bens/produtos, junto 

das entidades da Rede Social e da PAOS, em 

articulação com a Divisão de Coesão Social.  

 

 

Portal “Oeiras Solidária” 

 

Para 2018, o POS determinou que seria de elevado interesse 

apostar na melhoria da imagem e forma de comunicação do 

Portal. Neste sentido, iniciou-se o processo de upgrade de 

várias ferramentas associadas a este Portal. Assim, em 2019, 

o portal ficará disponível com uma nova imagem e 

funcionalidades.  

 

Manutenção de parcerias estratégicas 

 

Foi dada continuidade às parcerias estratégicas 

anteriormente estabelecidas, com destaque para: 

 GRACE - nas áreas da informação e partilha de 

boas práticas e afetação de recursos empresariais 

ao território de Oeiras, divulgação conjunta de 

ações, dinamização da formação como “Como 

Mobilizar Empresas para Projetos Sociais?”; 

 ISCSP-UL - consultoria informal ao longo do ano, 

sobre o desenvolvimento de atividades e projetos, 

participação enquanto oradores em iniciativas 



13 
 

POS.  

 

 

Reforço de Sinergias com entidades locais  

 

Com vista à consolidação de sinergias com as entidades 

corporativas, a CMO apoiou nove (9) entidades através da 

mediação de contactos para a divulgação de iniciativas com 

preços mais facilitados para as entidades membro da Rede 

POS, assim como da cedência de bens alusivos ao Município 

para duas (2) entidades e suas atividades específicas.    

Participação na atividade “Laço Humano”, promovida pela 

CMO e a CPCJO, de colaboradores das empresas: Talenter, 

ISS World e McDonald's.  

Oferta, por parte da CMO/Gabinete de Comunicação à 

Companhia de Actores – Projeto Madura de pastas, canetas, 

1 livro – Publicações de fotografia “Olhares de Oeiras”, saco 

com ilustrações do Palácio Marquês de Pombal.  

 

 

 

Alguns números relativos ao funcionamento 

do POS 

 

Ao longo deste ano a equipa do POS participou em 36 

eventos, conferências, seminários e/ou workshops, sendo 

que destas iniciativas organizou e/ou esteve envolvido na 

organização ou participou enquanto preletor, em 17. 

Realizou 128 reuniões com 57 organizações, pelo menos 

uma vez, com vista ao estabelecimento ou reforço de 

parcerias e divulgou 97 iniciativas e projetos.  

4.  Comunicação Ações POS 

Apresentam-se em seguida algumas imagens que ilustram a nossa atividade anual, na vertente da 

comunicação. 
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Workshop promovido pela empresa outCOme, em parceria com o TAGUSPARK - Parque de 

Ciência e Tecnologia da Região de Lisboa, ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho, 

OSHA-Agência Europeia da Segurança e Saúde no Trabalho e do Programa "Oeiras Solidária". 

 

Campanha de Recolha de Material Escolar 2018. 

 

Entrega do material escolar recolhido, no âmbito da Campanha “Recolha de Material Escolar”. 
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Imagem e slogan da Campanha de Natal 2018. 

 

Imagem e slogan de agradecimento e de boas festas. 
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Celebração do Dia da PSP, 2 de julho, com pintura de fachada pelo artista “O Miúdo” e cedência 

de material pelo AKI e participação dos seus colaboradores.   

 

Iniciativa “Oeiras Kids Festival”, promovida pela empresa DBX e a Câmara Municipal de Oeiras, 

nos dias 1, 2 e 3 de junho no Parque dos Poetas.   

 

 

Campanha “ Recolha de Livros” para o projeto de Dinamização das Bibliotecas Escolares de Cabo 

Verde, pela empresa Wizink – membro da rede POS.  



17 
 

 

 

B2Run, corrida promovida pela Case Imagine Sports de 5km no Estádio Nacional, no Jamor, a 27 

de setembro.  

 

Intervenção da Merck Sharp & Dohme no CATT – Centro Acolhimento Temporário Tercena com 

obras de beneficiação e decoração. 

 

Inicitiva de limpeza do areal da região marítima de Algés pelos colaboradores da empresa 

Talenter.  
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5. Resultados 

5.1 Entidades parceiras 

 

No início do ano, a Rede Colaborativa do Programa “Oeiras Solidária” contava com 136 entidades 

aderentes. Desde então, aderiram mais 17, a saber: 

 

A Vitamina CTA – Associação   Eu Consigo!  

APAR – Associação Portuguesa de Apoio ao 
Recluso  

Federação Portuguesa de Futebol 

Associação Esfera Solidária  LPN - Liga para a Protecção da Natureza 

Associação Vila com Vida  Magna 

Associação Vitamimos Sabe – Saúde, 
Ambiente, Bem-estar   

Miele Portuguesa 

CAPITI – Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento Infantil 

Oeiras Dance Academy 

Cefireco – Oneclinics Oeiras PHC Software   

EMDIIP – Equipa Móvel Desenvolvimento 
Infantil e Intervenção Precoce  

Welever 

World Academy  

 

Assim, no final do ano de 2018, é possível contabilizar 153 entidades (empresas, institutos públicos, 

fundações, universidades, centros de investigação e entidades da economia social). Importa ressalvar que 

algumas destas entidades, muito embora colaborem ativamente no Programa, ainda não formalizaram a 

sua adesão, através da assinatura da Declaração de Adesão. Este facto prende-se, muitas vezes, com 

constrangimentos internos das próprias entidades, sendo, no entanto, incluídas na rede de contactos, 

recebendo assim todas as comunicações.  
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Logotipo – Membros que integram a Rede Colaborativa POS.  
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5.2 Apresentação de Projetos  

 

Em 2018, o POS continuou a procurar uma forma distinta de atuar nos territórios, mas de forma sempre 

alinhada com a estratégia definida pela Autarquia e, privilegiando a promoção de projetos. Nesse sentido, na 

reunião de abertura de ano POS foi dada a oportunidade a 9 projetos de realizarem uma apresentação 

pública dos mesmos: 

 

 APCL – Centro Nuno Belmar da Costa - “Festival Cativ’arte”; 

 BIPP – “SEMEAR”; 

 Batoto Yetu Portugal – “Fado Dançado”; 

 Campintegra – “Centro Capacitação e Bem-estar”; 

 Cerci Oeiras – “Notas de Contacto”;  

 Companhia de Actores – “Projeto Madura”;  

 FOSRDI-Centro Sagrada Família – “Sala Aberta”;  

 Centro Social Paroquial São Romão de Carnaxide – “Escola de Cuidadores”;  

 Pet B Havior – “Cão Bom Cidadão”.  

 

5.3 Análise e avaliação de resultados 

 

Foram apresentados na sessão de abertura do ano 9 projetos, sendo que, ao longo do ano, foram divulgados 

mais 13 projetos, junto dos parceiros.   

Assim, referente aos apoios concedidos, podemos verificar a distribuição por tipologia dos 120 

contabilizados, através do gráfico infra: 

 

Coesão Social  

Juventude 
Cooperação  

S/ Interenção do 
POS 

Ambiente e Apoio 
Animal 

Saúde 

Educação  

Desporto  Cultura 



21 
 

Partindo do gráfico supra apresentado, podemos concluir que a área da Coesão Social (47%) continua a ser a 

mais apoiada. Em segundo lugar estão os apoios na área da Educação (13%), que correspondem à 

Campanha de “Recolha de Material Escolar”, promovida pela CMO, e ao programa de estágios iniciado.  

Em 2018, a tipologia mais recorrente dos apoios foi a doação de bens/produtos, correspondendo a 53% da 

totalidade dos apoios. Em segundo lugar, nas tipologias de apoio mais frequentes temos o voluntariado, que 

se traduziram em ações de reflorestação, limpezas de praias ou remodelação de instalações. Quanto a 

donativos efetuados contabilizou-se a quantia de 19.354,79€ para projetos na área da saúde, desporto, 

ambiente e apoio animal e coesão social e educação. Apesar dos constrangimentos na recolha da 

informação, foi possível verificar que através da entrega de bens/produtos, cedência de espaços e ingressos 

para atividades culturais mediou-se apoios no valor de 35.472,68€. Temos conhecimento que o valor em 

causa é muito mais elevado do que o mencionado, pelo facto de que a maioria dos apoios não terem valor 

monetário associado ou pela política interna das entidades, que definem a não divulgação dos mesmos.  

 

Quanto à natureza das entidades apoiantes, continuamos a verificar uma elevada percentagem (86%) de 

empresas, mas com a aprovação do regulamento POS e a possibilidade de adesão das entidades, 

independentemente da sua natureza, verificámos o aumento dos apoios concedidos por entidades da 

economia social e academia (14%).  

 

Tendo em consideração os apoios concedidos (quadro - anexo I), apresenta-se o seguinte quadro síntese:   

 2017 2018 Variação 

Entidades aderentes 136 153 +17 

Novas adesões 9 17 +8 

Nº entidades apoiantes 67 50 -17 

Nº entidades apoiadas 107 85 -22 

Nº apoios concedidos 135 120 -15 

Donativos financeiros 28.154,73€ 19.354,79€ -8.799,94€ 

Donativos em géneros – valor 
monetário associado 

32.439,08€ 35.472,68€ +3.033,60€ 

 

 

Podemos destacar ainda o início de obtenção de apoios para a área da Cooperação Descentralizada:  

 O POS mobilizou a sua rede para apoiar três projetos distintos no âmbito da cooperação, 

nomeadamente:  

o Projeto " Abraçar a Missão" em São Tomé e Príncipe promovido pela Associação Sol sem 

Fronteiras – Associação de Solidariedade Jovem sem Fronteiras [Solsef]; 
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o Projeto de construção de salas de aula, em Benguela, Angola, promovido pela Unidade 

Pastoral de Nova Oeiras e São Julião da Barra em articulação com a Paróquia de Santo 

Estêvão;  

o Campanha a favor das crianças da Guiné promovida pela Divisão de Coesão Social da CMO.  

 

 Mestrado  

Iniciou-se o processo de acompanhamento de uma estudante de Mestrado, de modo a que esta possa 

desenvolver a sua tese sobre a responsabilidade social e a cooperação para o desenvolvimento.  

 

Ações de voluntariado empresarial a destacar:   

 Intervenção da Fundação Ageas no BIPP 

A Fundação Ageas tem vindo a desenvolver uma relação de grande proximidade com o BIPP, 

promovendo ações de team building para a recuperação de espaços, como uma estufa para 

dinamização e promoção da própria Associação.  

 Merck Sharp & Dohme no Centro de Alojamento Temporário de Tercena 

A empresa Merck Sharp & Dohme promoveu em dezembro a recuperação de dois quartos e 

corredor do Centro de Alojamento Temporário de Tercena, através de obras de beneficiação e 

decoração para estes espaços.  

 Hewlett Packard Enterprise na ARIA - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda, no Fórum 

Socio-Ocupacional de Oeiras  

A Hewlett Packard Enterprise promoveu uma ação de voluntariado empresarial na ARIA- Associação 

de Reabilitação e Integração Ajuda, através da cedência de 30 funcionários, que em conjunto com 

clientes e técnicos do Fórum Socio-Ocupacional de Oeiras, se dedicaram a renovar o anexo do 

Fórum, permitindo a criação de um novo gabinete de atendimento e de novos espaços de 

arrumação, incluindo um abrigo de jardim. 

 Instituto de Soldadura e Qualidade na Associação Crescer Ser 

O Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), com 30 colaboradores, deslocaram-se até à “Casa do 

Parque”, na Associação Crescer Ser. A intervenção do ISQ incidiu na aquisição e organização de 

móveis para a sala de estudo e na decoração dos quartos, sala, wc, personalizando estes espaços 

com desenhos coloridos na parede. 

 ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) na Câmara Municipal de Oeiras e Economia 

Social  

No âmbito da 5ª edição da iniciativa IULCOME - iniciativa de boas vindas aos novos alunos do ISCTE 

– foram acolhidos 110 estudantes no Município, com o objetivo de facilitar a sua transição para o 

ensino superior, promover o networking entre os atuais e os novos estudantes e o desenvolvimento 

de competências, criatividade e o trabalho em equipa no contexto do voluntariado. Foram 
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promovidas atividades em entidades da economia social e na CMO, como: Centro Sagrada Família, o 

Centro Social e Paroquial S. Romão de Carnaxide, a Unidade de Bem-estar Animal e a Divisão de 

Gestão Ambiental que apresentaram desafios aos jovens que originaram projetos por exemplo uma 

Campanha de Promoção de Adoção dos Animais Abandonados ou respostas a problemas 

ambientais: poluição por beatas, poluição por plásticos no mar, deposição incorreta de resíduos nos 

ecopontos de praia e excesso de população de pombos em meio urbano. A equipa do POS 

enquadrou algumas destas ações e participou no painel de jurados que classificou os projetos. 

 

5.4 Análise dos questionários de satisfação anuais aplicados às Entidades Membro da Rede POS  

 

Foram enviados questionários de satisfação anual para as entidades apoiantes relativos aos apoios/ações 

concretizados no âmbito do POS, tendo recebido cerca de 10% de respostas, cujos resultados se apresentam 

nos gráficos abaixo:  

 

 

6% 

67% 

27% 

Os procedimentos do Programa "Oeiras Solidária" são 
comunicados de forma clara e objetiva 

1 - Não Aplicável

2

3

4

5

6 - Excelente
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13% 

60% 

27% 

A informação remetida sobre os projetos candidatos a 
apoio da  Rede, através do Programa "Oeiras Solidária", 
propondo o envolvimento da sua entidade, é relevante e 

necessária para a tomada de decisão 

1 - Não Aplicável

2

3

4

5

6 - Excelente

13% 

40% 

47% 

Qual o grau de confiança que tem na análise e validação 
dos projetos apresentados à Rede colaborativa, através 

do Programa "Oeiras Solidária"  

1 - Não Aplicável

2

3

4

5

6 - Excelente
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7% 
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47% 

33% 

Quando necessário, o Programa "Oeiras Solidária" presta 
informação adicional sobre o projeto em causa 
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2

3

4
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O Programa "Oeiras Solidária" responde às questões 
colocadas, pelos membros desta rede colaborativa, em 

tempo útil 
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A participação no Programa "Oeiras Solidária" é crucial 
na definição da política de responsabilidade social do 

membro desta rede colaborativa 
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Com a aplicação dos questionários de satisfação anuais, junto das entidades membros da Rede POS, 

podemos concluir que a avaliação feita, sobre o POS e os procedimentos utilizados, foi positiva. Na escala 

utilizada, do nível 1 ao 6, as avaliações mais recorrentes são os níveis 5 e 6.  

Podemos realçar, ainda, que todas as entidades recomendariam o POS a outras, independentemente das 

fragilidades que foram apresentadas ao longo da resposta ao inquérito, nomeadamente a dispersão nos 

timings para os apoios e a necessidade de uma maior interação entre os membros da rede. Não obstante 

aos constrangimentos indicados, obtivemos respostas muito positivas como o efeito de coesão e 

desenvolvimento que o POS possibilita no Concelho, através do trabalho que desenvolve junto do entidades 

47% 
53% 

Foram apoiados projetos pela vossa entidade que 
tenham sido propostos pelos colaboradores? 

Sim

Não

100% 

0% 

Recomendaria o Programa "Oeiras 
Solidária" a outras Entidades 

Sim

Não
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aderentes, orientando os seus programas de responsabilidade social e o seu envolvimento com a 

comunidade.  

Apesar da avaliação obtida ser positiva, continuamos a verificar uma taxa reduzida de resposta aos 

inquéritos, representando apenas uma pequena amostra da rede POS, nomeadamente 15 entidades de 153, 

sendo necessário repensar a metodologia utilizada para a recolha desta informação. Numa tentativa de 

obviar esta situação já verificada em anos anteriores, foram aplicados dois inquéritos em atividades 

presenciais, na reunião de abertura do ano POS a 14 de março e na conferência anual do POS a 24 de 

outubro, concluindo-se: 

 Que o POS representa uma mais-valia para a partilha de conhecimento e capacidades entre 

entidades locais; 

 Promove a colaboração entre entidades, criando sinergias e apoia na capacitação institucional, 

promovendo uma maior coesão social; 

 Foram identificadas como as três principais apostas que o POS poderia desenvolver junto dos 

membros da rede: formação, trabalho em rede e networking e inovação social;  

 Por fim, foi realçado o papel do POS na ativação do voluntariado empresarial.  

 

 

6. Estratégia para 2019 

 

O POS, ao longo de 2018, constatou a necessidade de desenvolver iniciativas dirigidas às várias entidades, no 

âmbito da responsabilidade social, promovidas por outras organizações que não empresas. Assim, 

procurámos dar enfase ao conceito de responsabilidade social, enquanto uma ferramenta essencial para 

uma atividade eficiente, não só nas empresas, já com tradição nesta matéria, mas também nas entidades 

sem fins lucrativos, universidades e centros de investigação.    

Por outro lado e em jeito de balanço, verificamos que permanecem algumas das dificuldades, presentes no 

quadro abaixo:  

Dificuldades Medidas adotadas 

 

Comunicação 

 Elevada mobilidade dos interlocutores 

nas entidades aderentes à rede POS, 

que dificulta uma articulação eficaz. 

 

 

Atualização da informação na base de dados 

sobre as entidades aderentes ao POS e 

divulgação crescente do Portal POS, enquanto 

instrumento informativo sobre a história, 
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 Concessão direta de apoios sem 

informação/intermediação do POS. 

 

 

 

 

 

 Uniformizar a linguagem, de modo a 

melhorar a comunicação entre os 

agentes dos diferentes setores  

 

 

 Manter o funcionamento do Grupo de 

Ativação do Networking entre Setores 

pela ausência de objetivos e missão, 

bem como de uma programação 

conjunta, devido à elevada dificuldade 

em comunicar com os membros 

integrantes    

 

 Equipamentos informáticos pouco 

eficientes 

 

 

 

 Melhorar a intervenção no âmbito dos 

Objetivos de Desenvolvimento 

funcionamento e atividade do programa.  

 

Contactos com as entidades para 

monitorização dos apoios concedidos 

sensibilizando para a importância deste 

conhecimento. 

Reunião com os novos aderentes, para alinhar 

formas de colaboração e formas de tornar a 

parceira mais eficiente. 

 

 

Organização de iniciativas que congreguem os 

membros da Rede POS, aproximando-os, 

procurando criar uma linguagem comum. 

 

 

 

 

Lançamento de inquérito que forneça 

informação sobre o interesse da continuidade 

do grupo, qual o seu novo mote e forma 

organizativa, assim como o agendamento de 

uma reunião conclusiva sobre o futuro deste 

Grupo. 

 

 

 

Nos diversos eventos do POS (conferências, 

workshops, etc) sentiu-se a dificuldade na 

utilização dos equipamentos municipais, 

sendo solicitado um novo equipamento (PC 

portátil e apontador) para estes efeitos.  

 

Refletir e concretizar uma forma de trabalho 
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Sustentável (ODS), uma vez que, 

apesar do POS ter contribuído para 

adesão da CMO à Aliança para os ODS 

e de se ter editado uma revista 

especificamente para abordar o 

contributo para estes Objetivos, ainda 

não estamos a definir o nosso plano 

de ação neste sentido 

alinhada com os ODS e mecanismos que nos 

permita medir o contributo do trabalho do 

POS para esta causa mundial. 

 

Assim, o Programa “Oeiras Solidária” procurará em 2019 continuar a considerar as novas tendências de 

responsabilidade social, assim como potenciar a inovação enquanto caminho viável para o atenuar de 

problemas no Concelho de Oeiras.  

Foi definido para o mandato 2017-2021 o seguinte eixo estratégico: 

o Habitação e Coesão Social – Responsabilidade Social Corporativa e Voluntariado  

Para concretizarmos de forma adequada o eixo estratégico mencionado, o POS, para 2019, irá focar a sua 

intervenção nas áreas: 

 Promoção do emprego jovem - desenvolvimento de um programa de estágios, contando 

com membros da Rede POS em articulação com a Unidade da Juventude da CMO, com foco 

neste segmento da população;    

 Capacitação institucional e promoção da sua sustentabilidade – promover o voluntariado 

corporativo e campanhas anuais de recolha de bens/produtos, bem como fortalecer os 

negócios sociais existentes e criar um clima favorável para o surgimento de novos;    

 Intensificar a colaboração entre os membros da Rede POS, tornando esta plataforma mais 

dinâmica, a partir de desafios concelhios, reforçando as iniciativas de responsabilidade 

social;  

 Dinamizar de forma sistemática a implementação dos ODS pelos membros da Rede POS, 

orientando os seus programas de responsabilidade social para encontrar soluções que 

respondam às metas estabelecidas para os ODS;  

 Aposta na área da comunicação, através da reconfiguração do Portal, procurando transmitir 

a missão do programa de forma mais clara, tornar mais fáceis os processos de colaboração 

que queremos promover, nomeadamente no que diz respeito à agilização de sinergias entre 

o setor social e o setor empresarial. Deste modo, o POS procurará posicionar o concelho de 
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Oeiras como um território de boas práticas nesta área, que pode ser inspirador para outras 

partes do país.  

Por fim, o plano de ação para 2019, bem como a atividade do POS, terá uma renovação e adaptação dos 

seus eixos estratégicos, na sequência da mudança de mandato, 2017-2021. 

 

Anexos 

Anexo I: Quadros de Apoios concedidos 

Anexo II: Plano de Ação 2019 

 

 

Documento elaborado por:  

Isabel Martins e Vanessa Ribeiro  

Data de conclusão: 30.01.2019 
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Anexo I: Quadro de Apoios concedidos 

Legenda: 

Ambiente e Apoio Animal Saúde Cultura 

Coesão Social Educação Desporto 

Sem intervenção do POS  
Juventude  Cooperação  

 

Empresa Descrição do Apoio Tipologia do apoio Entidade (s) beneficiada (s) 
Mês de 
concretização 

AERLIS Cedência de espaço Voluntariado 

Concerto solidário Coro de Santo Amaro de 
Oeiras, para compra de mobiliário geriátrico 
para o Centro Social Paroquial Nª Sra. de 
Porto Salvo 

Junho 

AKI 
50 Litros de tinta para requalificação do novo centro de 
estudos da AJUDE 

Doação de bens/produtos AJUDE Março 

AKI 
Participação de colaboradoras na pintura das fachadas das 
esquadras de Oeiras e Caxias  

Voluntariado  
Reabilitar as fachadas das esquadras de 
Oeiras e Caxias, projeto proposto pelo Núcleo 
da Juventude da CMO 

Julho  

AKI 

MÁSCARA; LUVAS DEXTER TAMANHO L; FITA FILME; BALDE 
PEQUENO 8LT; 10 SACOS PLÁSTICOS LIXO 100LT; BRANCO 
EXT 15LT LUXENS; TINT EXT LUXENS MATE CINZA 15L; 
LUXENS FACHADAS 4LTS PRETO; AZUL EXTERIOR 4LT; ROLO 
A 25CM; TRINCHA 20MM; TRINCHA 30MM; PINCEL 18MM; 
PINCEL 21MM; PINCEL 4MM - no valor de 457, 50€                         

Doação de bens/produtos 
Reabilitar as fachadas das esquadras de 
Oeiras e Caxias, projeto proposto pelo Núcleo 
da Juventude da CMO 

Junho  

AKI Materiais de construção para a “Casa Fundação Luís Figo” Doação de bens/produtos  EMDIIP no âmbito do "Oeiras Kids Festival"  
Transita para 
2019  
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AKI Renovar a horta biológica  Voluntariado Escola Gomes Freire de Andrade  Maio 

AKI Renovar a horta biológica  Voluntariado Escola Do Arco, em Oeiras Maio 

AKI 

Latas de comida húmida para cães 410g; Biscoitos Pedigree 
Biscrok original; Biscoitos Pedigree Markies; Biscoitos Mini 
mix  Petiz Astuto; Ração Pedigree balance 18 kg; Ração cão 
Adulto 18kg no valor de 478,03€ 

Doação de bens/produtos CMO - DASU "Feira Animal"  Maio 

AKI 

Móveis de cozinha, baloiços para crianças, ferramentas, 
gradeamento, placa de vinil, isolamento, tintas, lâmpadas, 
varões de cortinados, tapetes de relva artificial, roupeiros e 
outros bens 

Doação de bens/produtos Projecto " Abraçar a Missão" - ABADF Outubro 

AKI 
Promoção de atividades durante o evento "Oeiras Kids 
Festival" 

Doação de bens/produtos DBX - "Oeiras Kids Festival" Novembro 

ARIA 

FSO com a participação no evento: Jogo de memória 
(baseados em exercícios de Psicoestimulação); Dardos "O 
que sabe sobre a SM?"; Atividade de Psicomotricidade; 
Atividades de estimulação sensorial (baseados na atividade 
SENTonia) 

Voluntariado  Dia do Município Saudável Setembro  

Astrazeneca  
Utensílios Domésticos (9 vol) 75 kg; Dossier Amarelo 
lombada fina - 2 vol; Dossier Azul Lombada Fina - 1 vol; 
Dossier Azul lombada Larga - 1/2 vol; Pasta Azul A4 - 1 vol. 

Doação de bens/produtos ARIA Junho  



34 
 

Astrazeneca  

Roupa Criança (4 vol) 30 kg; Roupa Bébé (1 vol) 5kg; Roupa 
Homem (3 vol) 47 kg; Roupa Senhora (1 vol) 14 kg; Cadeira 
de passeio 1 uni; Moletas 1 conjunto. Dossier Amarelo 
Lombada fina- 5 volumes; Dossier Azul Lombada fina - 4 
volumes; Pasta Azul A4 - 4 volumes. 

Doação de bens/produtos Projeto Escola Secundária Benguela Angola Maio 

Astrazeneca  

Brinquedos (9 volumes) 74 kg; Livros Juvenil 1 volume) 8 
kg; Dossier Amarelo Lombada fina - 2 volumes; Dossier Azul 
lombada fina - 1 volume; Dossier Azul Lombada larga - 1/2 
volume; Pasta Azul A4 - 1 volume 

Doação de bens/produtos 
EMDIIP - Equipa Móvel de Desenvolvimento 
Infantil e Intervenção Precoce  

Maio 

Astrazeneca  82 Cadeiras Doação de bens/produtos 

Grupo recreativo de Barcarena, G.D.R. A 
Joanita, Atlético Clube Porto de Salvo, 
Associação Desportiva de Oeiras, Minigolfe 
Clube de Portugal, Clube de Tennis do Jamor, 
Liga de Algés, Grupo recreativo de Tercena, 
Fórum Sócio-Ocupacional de Oeiras ARIA e 
U.D.R. Algés 

Julho 

Astrazeneca  
Material Escolar; Livros e CD’S; 2 vol. 20 kg Dossiers; 
Material Escolar recolhido na campanha junto dos 
colaboradores 

Doação de bens/produtos 
Campanha "Recolha de Material Escolar" e 
Escolas Básicas Pedro Álvares Cabral e Amélia 
Vieira Luís 

Setembro  

Atlântica - 
Universidade 

Acolhimento de estágios por um dia e atribuição de Bolsas 
de Estudo para quatro Licenciaturas - não se concretizou 
por falta de candidatos 

Voluntariado 
Projeto “Educação, Vocação, Liderança” - 
Rotary Clube de Oeiras 

Setembro  

Auchan 
Produtos alimentares, no valor de 400€, para arraial 
solidário  

Doação de bens/produtos Centro Nuno Belmar da Costa  Julho  

Bayer 
Fornecimento do Suplemento alimentar “Fortimel” durante 
um ano, no valor de 3 600 euros  

Donativo  

 “Liga dos amigos Hospital de Santa Cruz” - 
Senhora residente no concelho de Oeiras com 
uma malformação que impede a ingestão de 
sólidos 

Maio 
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Bayer 

20 kits para tutores de cães e 70 kits para tutores de gatos 
compostos por: saco advantix/seresto onde se coloca - 7 
folhetos sem marcas / didáticos sobre: parasitas intestinais, 
leishmaniose, animais exóticos, vermes do coração e 
pulmão, pulgas, carraças, sarna; Livro Bê-à-Bá cão e Livro 
Bê-à-Bá gato (consoante kit cão ou gato); 1 rolo com 30 
sacos higiénicos para dejetos; 1 fita c/ calendário 
desparasitação advantix; 1 gamela seresto 

Doação de bens/produtos CMO - DASU "Feira Animal"  Maio  

BMW 
Donativo para compra de materiais (mesas, cadeiras, 
Barreiras de Proteção Infantil Munchkin, Estore de rolo) - 
no valor de 2687,29€  

Donativo 
Centro Social Paroquial Porto Salvo - 
Creche/Jardim de Infância 

Dezembro  

CARDIGOS E 
ASSOCIADOS 
SOC. DE 
ADV.RL 

Donativo de 1050€  Donativo  
Associação Assomada - no âmbito da 
iniciativa B2Run 

Dezembro  

Ceetrus  Cedência de espaço e da cozinha no Alegro  Voluntariado  
Projeto “Experimenta-te! Desperta a tua 
Vocação” - CMO - Unidade de Juventude 

Abril, maio e 
junho  

Cisco 
Limpeza de praias /Algés e Cruz Quebrada); Plantação de 
árvores e plantas em jardins do concelho - ficou sem efeito 

Voluntariado 
Núcleo de Sensibilização Ambiental - Divisão 
de Gestão Ambiental 

Transitou 
para 2019  

Cisco 
Produtos de higiene; bens alimentares; material escolar; 
entre outros - ficou sem efeito  

Doação de bens/produtos CAPITI 
Transitou 
para 2019  

Cisco Ação de limpeza da praia de Algés com 10 colaboradores  Voluntariado CMO - DGA Abril 

Cisco 
Ação Team Building - Reabilitação do Novo Centro de 
Estudos com 25 colaboradores 

Voluntariado AJUDE Março  
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Cisco Ação de limpeza de praias  Voluntariado  CMO - DGA Março  

Cisco  Ação de atividades verdes e plantações de árvores Voluntariado  CMO - DGA Março  

Coca-Cola 
60 Garrafas de Honest Pêssego; 30 garrafas de Honest 
Limão - no valor de 80€ 

Doação de bens/produtos Training4all Agosto  

Combined 
Insurance  

Sacos diversos Doação de bens/produtos ENTRAJUDA Julho  

Clinia  
Serviços de Fisioterapia para todos os atletas e um 
patrocínio para a equipa de seniores 

Voluntariado Paço de Arcos Basquetebol Clube Agosto  

Essilor  Cedência de 6 armações e 8 lentes Doação de bens/produtos CATT 
Relativo a 
2017  

Essilor  Rastreios oftalmológicos  Voluntariado CMO - DCS "Dia do Município Saudável" Setembro  

Fundação 
Ageas 

6 Monitores para PC Doação de bens/produtos ARIA Fevereiro 

Fundação 
Ageas 

Blocos de notas A5 e esferográficas Doação de bens/produtos 
Centro Social e Paroquial Porto Salvo; 
Associação HELPO; Grupo "Sonhos Sem 
Limites" 

Setembro  

Fundação 
Ageas 

3 Ações de voluntariado corporativo - recuperação de 
estufa  

Voluntariado  BIPP - SEMEAR  Julho  

FunLanguages Oferta de curso de inglês - no valor de 329€ Voluntariado CAT de Tercena Maio 

HP Inc.  Impressora HP ENVY 5540 - valor de 211,28€ Doação de bens/produtos ARIA - Projeto Capacitar   Janeiro  



37 
 

HPE 

30 Funcionários da empresa, juntamente com clientes e 
técnicos do FSO Oeiras, dedicaram-se a renovar o anexo do 
Fórum, permitindo a criação de um novo gabinete de 
atendimento, e criação de novos espaços de arrumação, 
incluindo um abrigo de jardim, no valor de 1500€.  

Voluntariado ARIA Novembro 

IQVIA Donativo 500€  Donativo Centro Sagrada Família  Outubro  

ISCSP 
Júri Dolphin Tank: feedback - pontos fortes/positivos; 
sugestões de melhoria; pontos de motivação e incentivo 

Voluntariado CMO - UJ - SAPANA  Dezembro 

ISS World 10 Participantes na construção do Laço humano Voluntariado 
Campanha para a Prevenção dos Maus Tratos 
na Infância da Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Oeiras  

Abril 

ITQB 
Acolhimento de estágios por um dia - não se concretizou 
por falta de candidatos 

Voluntariado 
Projeto “Educação, Vocação, Liderança” - 
Rotary Clube de Oeiras 

Setembro  

Lagoas Park 
Hotel 

10 Colchões  Doação de bens/produtos  CSP Nossa Senhora de Porto Salvo; IDEQ Outubro 

Leroy Merlin Disponibilização de materiais Doação de bens/produtos EMDIIP (Oeiras Kids Festival) Novembro 

MARS Chocolates Twix e M&M Doação de bens/produtos ARIA e CAMPINTEGRA Outubro 

McDonald's Brindes - lancheiras- para a "Feira Animal" Doação de bens/produtos CMO "Feira Animal"  Abril 
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McDonald's 
Júri Dolphin Tank: feedback - pontos fortes/positivos; 
sugestões de melhoria; pontos de motivação e incentivo 

Voluntariado CMO - UJ - SAPANA  Dezembro 

McDonald's 65 Senhas refeição  Doação de bens/produtos 
Centro Social Paroquial Nossa Senhora de 
Porto Salvo 

Maio 

McDonald's 10 Participantes na construção do Laço humano Voluntariado 
Campanha para a Prevenção dos Maus Tratos 
na Infância da Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Oeiras  

Abril 

McDonald's 1200 T-shirt Doação de bens/produtos 
Campanha para a Prevenção dos Maus Tratos 
na Infância da Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Oeiras  

Abril 

Merck Sharp & 
Dhome 

Intervenção a nível de pinturas e decoração de dois 
quartos 

Voluntariado CATT Novembro 

Merck Sharp & 
Dhome 

Organização conjunta com o Instituto Português do Sangue 
e Transplantação da Campanha de Doação de Sangue. 
Abrangidos 34 colaboradores da MSD, Auchan e Ericsson  

Voluntariado 
Instituto Português do Sangue e 
Transplantação 

Junho 

Merck Sharp & 
Dhome 

Aquisição do serviço ECOAUTO – Lavagem Automóvel para 
as instalações da empresa  

Voluntariado  Cerci Oeiras Junho  

Merck Sharp & 
Dhome 

Júri Dolphin Tank: feedback - pontos fortes/positivos; 
sugestões de melhoria; pontos de motivação e incentivo 

Voluntariado CMO - UJ - SAPANA  Dezembro 

Miele 
Cedência de 360 garrafas de Lipton Chá verde, Hortelã e 
Lima (60 packs de 6 garrafas). 

Doação de bens/produtos BIPP - SEMEAR  Agosto  
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Mota-Engil 
Disponibilização de 200 toneladas de corretivos orgânicos a 
aplicar no solo para a reflorestação das zonas ardidas em 
Leiria 

Doação de bens/produtos 
LPN - Reflorestação das zonas ardidas: União 
das Freguesias de Carragozela e Várzea de 
Meruge 

Fevereiro 

MundiCenter - 
Centro 
Comercial 
Oeiras Parque  

Exposição de Artes Decorativas “As Artes dos Afetos" Voluntariado  CMO - CCAL Novembro  

MundiCenter - 
Centro 
Comercial 
Oeiras Parque  

Exposição de artesãs seniores do CCAL "Dia da Mulher" Voluntariado  CMO - CCAL Maio  

Nestlé 

Cabaz de Natal com produtos Nestlé para 228 famílias, 
composta por 540 pessoas, divididas em 379 adultos e 161 
crianças (dos 0 aos 17 anos).Apoio aos animal de 
companhia destas famílias: 21 com cão e 19 com gato. 

Doação de bens/produtos 
União de Freguesias de Linda-a-Velha, Algés, 
Cruz Quebrada/Dafundo 

Novembro 

Nestlé Realização de pinturas gerais de corredores e dois quartos  Voluntariado 
CATT - Centro de Acolhimento Temporário de 
Tercena 

Outubro  

Nestlé 
Doação de 16 dicionários e 68 livros da vertente nutrição, 
saúde e bem-estar 

Doação de bens/produtos 
Departamento de Educação para distribuição 
pelas bibliotecas das escolas municipais 

Dezembro 

Oeiras 
International 
School 

Angariação de fundos para a reconstrução do muro da 
Quinta. 

Voluntariado Cerci Oeiras Dezembro 

Oeiras Viva - 
Piscina 
Oceânica de 
Oeiras  

65 Senhas de entrada  Doação de bens/produtos 
Centro Social Paroquial Nossa Senhora de 
Porto Salvo 

Julho 
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OneClinics 
Acolhimento de estágios por um dia - Projeto “Educação, 
Vocação, Liderança”  - não se concretizou por falta de 
candidatos  

Voluntariado  
Projeto “Educação, Vocação, Liderança” - 
Rotary Clube de Oeiras 

Setembro  

OneClinics 
Dinamização de atividades no acolhimento dos 
participantes "Rotary Run 5km" 

Voluntariado 
Rotary Clube de Oeiras pelo Rotaract "Rotary 
Run 5km" 

Março  

PHC Software 
Curso de programação para 12 raparigas entre os 12 e os 
15 anos 

Voluntariado 
Projeto de responsabilidade social para a 
literacia digital - PHC <JUNIOR/CODE>  

Março 

Remax Gold Oferta de 800 lancheiras para lanches Doação de bens/produtos 
Iniciativa de receção dos alunos - Jardim de 
Paço de Arcos 

Setembro  

Rotary Clube 
de Oeiras 

Oferta de 100 castanheiros para a reflorestação de zonas 
ardidas - valor de 50€ 

Donativo  
LPN - Reflorestação das zonas ardidas na 
União das Freguesias de Carragozela e Várzea 
de Meruge 

Fevereiro  

Rotary Clube 
Oeiras 

Entrega de peluches  Doação de bens/produtos 
CMO - DCS "Campanha a favor das crianças 
da Guiné" 

Dezembro  

Rotary Clube 
de Oeiras 

Campanha de Natal 2017: entrega de brinquedos e livros  Doação de bens/produtos Centro Comunitário do Alto da Loba 
Transitou de 
2017 para 
Janeiro  

Samsung 
Monitor de 55” LH55UEPLGC (Large Format LCD Display) no 
valor de 2.569,72 € 

Doação de bens/produtos 
Escola Secundária Luís de Freitas Branco - 
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos 

Outubro 

Sanofi Donativo de 2000€ Donativo Projeto MUN-SI 
Transitou 
para 2019  



41 
 

SER+ 
Projeto Diagnosticar Precocemente na Linha de Cascais e 
Oeiras - testes de rastreio da infeção VIH, Sífilis e Hepatites 
víricas 

Voluntariado  Lagoas Parque  Setembro  

Sumol+Compal Donativo de 7500€ para o Projeto "Eu Passo" Donativo  CMO e Associação Arisco Projeto "Eu Passo" Outubro  

Sumol+Compal 1000 sumos Compal  Doação de bens/produtos 
III Trofeu de Canoagem de Mar de Oeiras – I 
Etapa do Campeonato Nacional de Canoagem 
de Mar 

Abril 

Talenter Oferta de canetas e lanyards  Doação de bens/produtos ARIA Março  

Talenter 
Team Building ambiental - limpeza de areal da zona 
ribeirinha da praia de Algés 

Voluntariado 
CMO - DASU - limpeza do areal da zona 
ribeirinha de Algés 

Fevereiro  

Talenter 
Júri Dolphin Tank: feedback - pontos fortes/positivos; 
sugestões de melhoria; pontos de motivação e incentivo 

Voluntariado CMO - UJ - SAPANA  Dezembro 

Tetra Pak  30 Cadernos A5  Doação de bens/produtos ARIA Abril  

The Dreamery 
Apoio na Comunicação ao projeto de inovação "Banhos e 
Cãopanhia" 

Voluntariado  Cerci Oeiras - "Banhos e Cãopanhia" 
Ao longo do 
ano  

Vitamimos 
Acolhimento de estágios por um dia - Projeto “Educação, 
Vocação, Liderança”   - não se concretizou por falta de 
candidatos  

Voluntariado 
Projeto “Educação, Vocação, Liderança” - 
Rotary Clube de Oeiras 

Setembro  

Vitamimos 
Participação no "Dia do Municipio Saudável" com Atelier 
Chupa de Cenoura e com rastreios nutricionais 

Voluntariado CMO -DCS "Dia do Município Saudável" Setembro  
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WiZink  Limpeza de praia, no areal de Algés  Voluntariado CMO - Ambiente Maio 
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Apoios da CMO a Entidades integrantes da Rede POS 

Entidade Descrição do Apoio Tipologia do apoio 
Mês de 

concretização 

Instituo Superior 
Técnico  

Mediação com entidades para realização do 
"Dia da Responsabilidade Social" 

Voluntariado Maio  

Universidade 
Atlântica 

Divulgação de iniciativa sobre felicidade 
organizacional com preços especiais para a 
rede POS  

Voluntariado  Fevereiro 

outCOme  
Divulgação das "Conversas Abertas" - 
Assédio no Local de Trabalho 

Voluntariado Fevereiro 

Centro sagrada 
Família 

 Isenção de custos para as crianças dos 6 
aos 13 anos e seus monitores - Piscina 
Oceânica  

Doação de 
bens/produtos 

Julho 

Paço de Arcos 
Basquetebol Clube 

Mediação de Visita a empresa no âmbito 
dos Campos de férias desenvolvidos pelo 
clube 

Voluntariado Julho 

Companhia de 
atores - Projeto 
Madura 

50 Pastas; 50 canetas; 1 livro – Publicações 
de fotografia “olhares de Oeiras”; 1 saco do 
Palácio Marquês de Pombal  

Doação de 
bens/produtos 

Novembro 

Instituto Superior 
Técnico - 
Taguspark  

Participação na organização do Dia da 
Responsabilidade Social do IST na 
mobilização de Instituições para 
participação e mobilização da Associação 
Coração Amarelo para uma ação de 
sensibilização e formação em voluntariado  

Voluntariado  Maio  

Rotary Clube de 
Oeiras 

Acolhimento de estágios por um dia - não 
se concretizou por falta de candidatos - no 
âmbito do Projeto “Educação, Vocação, 
Liderança” 

Voluntariado  Setembro  

Projeto Benguela - 
Angola  1000 Fitas  

Doação de 
bens/produtos Outubro  
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Campanha "Recolha de Material Escolar" 

Entidade Apoio Tipologia de apoio 
Mês de 

concretização 

Astrazeneca Mat escolar/livros/cd´s/dossier - 2 vol de 20 kg Doação de bens/produtos Setembro 

Fundação Ageas 
Bloco de notas A5, canetas, esferográficas, cadernos A5 
com elástico, mochilas 

Doação de bens/produtos Setembro 

MSD 

54 Cadernos; 68 Lápis carvão; 39 Canetas; 15 conjuntos 
Canetas de cor; 13 Afias; 23 Borrachas; 13 conjuntos Lápis 
Cera; 67 conjuntos Lápis cor; 3 Estojos; 2 Dossiers; 9 
Tesouras; 12 Réguas e Esquadros; 1 Guache; e 8 Colas 

Doação de bens/produtos Setembro 

Oeiras International School Material diverso Doação de bens/produtos Setembro 

Oracle 

4 Estojos; 6 Borrachas; Algumas réguas e esquadros; 1 
Compasso; Folhas Quadriculadas (1 embalagem); 5 
Cadernos A5 Quadriculados; 21 Dossiers; 2 Recargas de 
folhas de linhas; 1 Recarga de folhas quadriculadas; 2 
Caixas de 12 unidades de lápis de cor; 2 Embalagens com 
1 canetas cada; 4 Apara-lápis; 10 Lápis de carvão nº2; e 
Dossiers mais largos 

Doação de bens/produtos Setembro 

Rotary Clube de Oeiras Material diverso Doação de bens/produtos Setembro 

Talenter 63 Mochilas + materiais diversos Doação de bens/produtos Setembro 

Tetra Pack 

120 Cadernos A5 reciclados folhas lisas; 120 canecas azuis 
recicladas; 120 caixinhas com lápis de cor pequeninos; 
Brochuras sobre a importância das embalagens 
(direcionadas às crianças); e Íman – Autocolantes sobre a 
reciclagem 

Doação de bens/produtos Setembro 
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Campanha de Natal  

Entidade apoiante Entidade Beneficiária Apoio 
Tipologia de 

apoio  
Mês 

Auchan Residentes nos Bairros Municipais  500 Cabazes de Natal no valor de 8.415,00€  
Doação de 
bens/produtos 

Dezembro  

BMW  
Jardim de Infância Centro Social e 
Paroquial de Porto Salvo 

Entradas para 50 crianças na Vila Natal de Óbidos - no valor de 
187,50 

Donativo Dezembro  

Ceetrus  
Ludoteca da Fundação Marquês de 
Pombal e famílias sinalizadas  

70 Bilhetes para o espetáculo ‘Alice e o País das Maravilhas no 
gelo’ - no valor de 1015€ 

Doação de 
bens/produtos 

Dezembro  

Ceetrus  

Batoto Yetu Portugal; Centro Social 
Paroquial Nª Sr.ª Porto Salvo (Bº Moinho 
das Rolas e Bº dos Navegadores); Casa do 
Parque; Centro Social Paroquial Nova 
Oeiras; Centro de Acolhimento 
Temporário Tercena (CATT); Casa da 
Fonte; APPA - Associação Popular de Paço 
de Arcos; Divisão Gestão da Habitação 
Municipal; Divisão Coesão Social; 

 
200 Bilhetes para a pista de gelo - no valor de 600€ 

Doação de 
bens/produtos 

Dezembro  

Cisco Cerci Oeiras 
Brinquedos para as 66 crianças da Intervenção Precoce com 
idades entre os 4 meses e os 6 anos. 

Doação de 
bens/produtos 

Dezembro  

Fun Languages Batoto Yetu Portugal  Produto para a festa de Natal - ficou sem efeito  
Doação de 
bens/produtos 

Transita 
para 2019  

ITQB Casa da Fonte 
Produtos de higiene, cremes, desodorizantes, brinquedos (bolas 
de futebol, basquete) e bandoletes a 16 Crianças e jovens dos 10 
aos 15 anos (12 rapazes e 4 raparigas) 

Doação de 
bens/produtos 

Dezembro  

MARS 
Cedência de Chocolates Mars, Twix, 
Snickers e M&M no valor de 7947,15€  

Centro da Sagrada Família; Batoto Yetu; Associação Mundo Feliz; 
Centro Comunitário de Alto da Loba; Associação "Casa de 

Doação de 
bens/produtos 

Dezembro  
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Betânia"; Casa da Fonte; Residência de Acolhimento Alfredo 
Soares - Casa Pia de Lisboa; Cerci Oeiras; IDEQ; Projeto mãos 
dadas para a vida – Santa Casa da Misericórdia de Oeiras; 
Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores; Festa 
Interinstitucional; Conferência Vicentina de Paço de Arcos; União 
das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e 
Caxias - Loja Social; Projeto Embarca; Reforço composição de 
cabazes de natal para distribuir às famílias que residem nos 
Bairros Municipais (3450); Projeto Família Global; Centro de 
Acolhimento Temporário de Tercena; CMO –  Unidade de 
Juventude; Polícia Municipal e Proteção Civil; CPCJO; CMO – POS; 
CMO – DCS; CMO – DGHM; APCL - Centro Nuno Belmar da Costa; 
Centro Social Paroquial Laveiras-Caxias; Ajuda de Mãe; Coração 
Amarelo; Associação ProAtlântico; Associação Ajude; Centro 
Social Paroquial São Julião da Barra; CCD; Centro Social e 
Paroquial Nova Oeiras; Centro Social Paroquial Nª Srª Porto Salvo; 
Caso do Parque; AAIDO; Ludoteca da Fundação Marquês De 
Pombal; Paço de Arcos Basquetebol Clube; Liga de Algés; António 
Ramalho Boxing Spirit; Associação Desportiva NúcleOeiras – 
ADNO; Associação Amigos de Santa Cruz; Associação Moinho em 
Movimento; Associação Moreira Team; Liga de Amigos do 
Hospital Francisco Xavier; Oferta para os participantes no Almoço 
Sénior de Natal 

Miele CPCJO  
Peluches - recolha nacional com lavagem nas lavandarias desta 
empresa 

Doação de 
bens/produtos 

Transita 
para 2019  

Nestlé 
União de Freguesias de Linda-a-Velha, 
Algés, Cruz Quebrada/Dafundo 

Cabaz de Natal com produtos Nestlé para 228 famílias, composta 
por 540 pessoas, divididas em 379 adultos e 161 crianças (dos 0 
aos 17 anos). Apoio aos animais de companhia destas famílias: 21 
com cão e 19 com gato 

Doação de 
bens/produtos 

Sem 
intervenção 
do POS 

Oracle Refood Oeiras Produtos alimentares e de higiene  
Doação de 
bens/produtos 

Transita 
para 2019  

Rotary Clube Oeiras Famílias sinalizadas aos Rotary  Cabazes compostos por vaucher de 40 € e um Bolo-rei  
Doação de 
bens/produtos 

Sem 
intervenção 
do POS 
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Rotary Clube Oeiras Campanha a favor das crianças da Guiné Peluches  
Doação de 
bens/produtos 

Dezembro  

Samsung CPCJO  50 Brinquedos (jogos e peluches) 
Doação de 
bens/produtos 

Dezembro  

Sonae Residentes nos Bairros Municipais  500 Cabazes de Natal no valor de 11.470,00€ 
Doação de 
bens/produtos 

Dezembro  

Talenter Casa do Parque 

14 Crianças (8 meses aos 10 anos): apadrinhamento de todas as 
crianças pelos colaboradores da Telenter; oferta de presentes de 
natal (jogos e brinquedos, de acordo com o pedido efetuado ao 
"Pai Natal")  

Doação de 
bens/produtos 

Dezembro  

Talenter Casa do Parque 
Oferta de voucher no valor de 30€ para compra de roupa para a 
noite de Natal (280€) para as 14 crianças.  

Donativo Dezembro  

Talenter Casa do Parque  
Donativo de 1500€ para a compra de material diverso de 
desgaste e equipamento para a casa; 

Donativo Dezembro  
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Anexo II – Plano de Ação 2019 

 

Eixo Estratégico Objetivos Projetos  Cronograma 

Habitação e Coesão 
Social  

Promover a 
Responsabilidade 

Social Corporativa e 
o Voluntariado 

Empresarial  

Reunião de abertura do 
ano 

Março 

Campanha de Recolha de 
Produtos  

Anual 

Semana da Colaboração 
de Oeiras 

Setembro  

Campanha de Natal  Novembro 

Reconfiguração do Portal 
POS  

Anual 

Dinamização dos ODS  Anual 

Suporte aos Membros da 
Rede POS 

Anual 

Voluntariado 
empresarial  

Anual 

Apoio aos projetos 
identificados pelos 

Serviços Interlocutores 
da CMO  

Anual 

Ambiente e Apoio 
Animal  

Anual Coesão Social 

Cultura 

Juventude 

Educação  

Desporto 

 


