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1. Introdução 

 

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

com 13 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 2017, 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 desenvolvimento de novos projetos e 

novas linhas de atuação, nunca perdendo de vista a capacitação dos agentes presentes no 

território e, potenciando as atividades desenvolvidas pelos elementos integrantes da Rede POS, 

no âmbito da responsabilidade social externa.  

É importante destacar o início da implementação do projeto “Bolsa de Partilha”, através da 

construção de um Ciclo de Workshops, em conjunto com diversas entidades, de naturezas 

jurídicas distintas. Esta iniciativa representou uma atividade própria do Programa “Oeiras 

Solidária”. Neste Ciclo pretendeu-se incentivar à partilha pro bono de conhecimentos, enquanto 

forma válida e regular de apoio. Procurou, em paralelo, continuar a expandir o seu campo de 

atuação, através da busca de novas formas de apoiar as entidades locais, na senda da 

capacitação para a sustentabilidade, mas também formas alternativas de implementar planos de 

responsabilidade social e cidadania nas empresas.  

2017 Representou um importante passo para a promoção da responsabilidade social das 

organizações no Concelho de Oeiras, pois com a implementação do Regulamento do Programa 

“Oeiras Solidária” tornou-se possível a adesão de entidades, independente da sua forma 

jurídica. Consequentemente, o conceito de responsabilidade social e cidadania tornou-se mais 

amplo, havendo uma distribuição de responsabilidades, mediante o seu papel e missão na 

sociedade.     

Não obstante aos resultados que se procurou obter, o POS manteve as suas linhas estratégicas, 

mas inovando a sua forma de atuar e privilegiando projetos integrados, que estejam alinhados 

com a estratégia do Município e que potenciem uma ligação de proximidade entre os vários 

setores da sociedade - público, privado e economia social – resultando no desenvolvimento 

territorial e, contribuindo para a mudança social, no sentido de uma cidadania responsável e 

coerente.  

Estas ações foram possíveis, recorrendo à construção colaborativa que existe no grupo informal 

de ativação do networking entre agente locais, que deram o seu input para o alinhamento deste.  
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Verificaram-se, ainda, condições de acolhimento de propostas de uma empresa integrante da 

Rede POS, para se desenvolverem duas conferências em áreas alinhadas com os propósitos do 

POS. Deste modo, referenciamos as “Conversas Abertas” que consistem em ações promovidas 

pela outCOme, subordinadas aos temas da “Liderança ao Limite” e o “Regresso ao Trabalho”.  

Destacamos a continuidade na colaboração de proximidade com a Atlântica - University Higher 

Institution no desenvolvimento do Portal POS.  

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

interlocutores da Câmara Municipal de Oeiras, nomeadamente do Departamento de Ambiente e 

Serviços Urbanos, do Departamento de Cultura e Promoção do Conhecimento, Departamento 

de Coesão e Desenvolvimento Social, Divisão de Recursos Humanos e Divisão de Gestão do 

Parque Habitacional. 

É de salientar ainda a importante colaboração: 

 Gabinete de Comunicação (GC) – elaboração de materiais informativos e promocionais, 

divulgação nos órgãos de comunicação e elaboração da 3ª edição da Revista POS.  

 Grupo informal para ativação do networking entre diferentes setores – no apoio ao 

planeamento e alinhamento de temas e dinamizadores para o “Ciclo de Workshops”, 

integrado no projeto “Bolsa de Partilha”.  
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2. Enquadramento  

 

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

2017, 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 

9 de março do ano em causa: 

Eixos Estratégicos Objetivos Projetos  Cronograma 

Desenvolvimento e 
sustentabilidade do 

Programa Oeiras 
Solidária  

Alargar Rede de 
Parceiros /                                                                   

Ativar a plataforma 
colaborativa 

Reunião de abertura do ano Março 

Ação de Sensibilização 
GRACE - Parte I - Como 
Investir na Comunidade 

Maio 

Ação de Sensibilização 
GRACE - Parte II – Como 
Mobilizar Empresas para 

Projetos Sociais 

Junho 

Aniversário Programa 
"Oeiras Solidária"/ "Meeting 

Point"  Setembro 

Revista RS 

Gestão e Organização do 
Programa  

Anual 
Suporte à bolsa de 

partilha/troca de serviços e 
competências  

Portal (upgrade) 

Um Concelho 
ambientalmente 

sustentável 

Fomentar projetos 
integrados 

potenciando o seu 
impacto. 

Ambiente 

Anual Um Concelho líder 
na educação e que 
aposta nas novas 

gerações 

Ação Social/Saúde/Habitação 

Cultura 

Desporto 

Empreendedorismo 

Educação 



 

5 
 

Campanha de recolha de 
material escolar 

Junho a Agosto/ 
Setembro 

Um  Concelho 
Solidário, Ativo e 

Saudável   

 Criar sinergias 
entre Agentes 

Locais do Concelho 

Apoio às necessidades das 
organizações locais (Sociais, 

Desportivas, Culturais) 
Anual 

Apoio a projetos específicos 
na área social e da promoção 

da saúde 

Sessão de Sensibilização 
sobre saúde mental - 

EUTIMIA 
Outubro 

Campanha de Natal 
Novembro e 
Dezembro 

3. Ações desenvolvidas em 2017 

Restringindo-nos à atividade do POS, durante o ano de 2017, destacam-se as seguintes ações: 

 

Ação Descrição 

 

Sessão de Abertura de Ano POS  

 

 

 

 

Para incentivar a participação das entidades já 

aderentes à Rede POS, organizou-se uma 

reunião de abertura do ano, na qual se 

apresentou o plano de ação para 2017 e 

principais linhas de orientação. Assim, visou-se 

a promoção e programação de práticas de 

responsabilidade social, preferencialmente, em 

todos os setores, nomeadamente o privado, 

público, academia e economia social. 

Pretendeu-se potenciar as perspetivas de um 

trabalho mais integrado, mas sempre alinhado 

com a estratégia do município. Esta ação 

decorreu a 9 de março e contou com uma 

audiência de cerca de 70 pessoas. 

 

Workshop “Conversas Abertas: Liderança 

ao Limite ”  

 

O workshop, conduzido pela empresa 

outCOme, em parceria com o TAGUSPARK - 
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Parque de Ciência e Tecnologia da Região de 

Lisboa, ACT - Autoridade para as Condições do 

Trabalho, OSHA-Agênica Europeia da Segurança 

e Saúde no Trabalho e do Programa "Oeiras 

Solidária".  

Esta iniciativa realizou-se no Taguspark, no dia 

26 de maio de 2017, tendo sido abordado o 

tema dos Líderes, enquanto "Pessoas 

Humanas" em detrimento dos Líderes “Super 

Heróis”. Verificou-se a intensa colaboração, por 

parte dos participantes, onde foram partilhadas 

experiências de liderança, por exemplo: na 

morte de um colaborador, na gestão de um 

conflito de forma isenta ou face a um 

acompanhamento de um colaborador 

disruptivo.  

 
Campanha “Recolha de Material Escolar” 

 

 
Em 2017, foi retomada a campanha de recolha 

de material escolar, junto dos membros da 

rede POS. Assim e em articulação com a Divisão 

de Gestão do Parque Habitacional, o material 

recolhido foi distribuído às crianças sinalizadas, 

como estando em situação de maior 

vulnerabilidade, pelos serviços desta Divisão.  

A distribuição do material escolar foi 

direcionada aos alunos do 1º ao 4º ano escolar, 

abrangendo cerca de 250 crianças, residentes 

nos 15 empreendimentos municipais do 

Concelho.  

Nesta ação destaca-se a participação dos 

seguintes parceiros: ADISA; BMW Group; Cisco; 

Colt; HP Inc; MacDonald’s; Talenter; Fundação 

Ageas – Agir com o Coração; A cerimónia de 

entrega simbólica foi a 25 de Setembro no 
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Bairro do Pombal. 

 
“Ciclo de Workshops” 
 
Bolsa de Partilha – Lançamento 1ª atividade 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Projeto iniciado em 2016, a partir de um estudo 

exploratório, levado a cabo em parceria com a 

Universidade Atlântica, em que se 

estabeleceram seis temáticas chave e 

complementares. Cada sessão foi dinamizada 

por duas ou três entidades convidadas e 

especialistas, provenientes dos diferentes 

setores de atividade, que em parceria, 

definiram os subtemas a abordar, na sua 

sessão, com periocidade quinzenal, sempre à 

quinta-feira e no período da tarde.  

Ao longo das seis sessões deste “Ciclo de 

Workshops” foram abordadas temáticas 

relativas ao bem-estar organizacional, técnicas 

de relaxamento, marketing, gestão 

organizacional, sustentabilidade e criação de 

negócios sociais e, por fim, formas de trabalho 

colaborativo e de partilha.  

No decorrer deste Ciclo houve em média a 

presença de 50 pessoas por sessão e um total 

de 16 entidades dinamizadoras. 9 das 

entidades dinamizadoras, disponibilizaram 

ofertas para integrarem o sorteio que decorreu 

na última sessão do Ciclo.   

O Ciclo foi desenvolvido na sua totalidade em 

Pro Bono, contando com a parceria do 

Taguspark na cedência do Pequeno Auditório 

do Centro de Congressos do Núcleo Central.  

 

 
Apoio no âmbito da habitação social  
 

 

Verificou-se um crescente e diversificado apoio 

para os moradores dos empreendimentos 
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municipais: 

 Cedência de equipamentos domésticos 

para arrendatários municipais isolados; 

 Cedência de equipamentos para uma 

Associação de Moradores; 

 Oferta de bilhetes para iniciativas 

culturais e recreativas; 

 Entrega de material escolar; 

 Colaboração no apetrechamento de 

“Apartamentos SOS” 

 Cabazes de Natal, através das 

superfícies comerciais: Sonae, Auchan e 

Intermarché de São Domingos de Rana.  

 

 
Revista POS 2017 
 

 

Revista de carácter anual que em 2017 teve 

como tema principal o futuro da 

responsabilidade social, a cidadania e o papel 

que os projetos inovadores podem ter no 

atenuar de problemas complexos, através de 

soluções simples. Neste número, foram 

apresentados a título exemplificativo projetos 

de sucesso, iniciativas municipais no que toca 

aos animais e ao ambiente, rubricas e 

crónicas por especialistas das áreas 

mencionadas anteriormente. Para concluir é 

apresentado um artigo que aponta algumas 

ideias chave para o futuro do POS e da 

responsabilidade social local.  

 
Workshop “Conversas Abertas: Regresso ao 
Trabalho” 
 
 
 
 
 

 

O workshop, conduzido pela empresa 

outCOme, em parceria com o TAGUSPARK - 

Parque de Ciência e Tecnologia da Região de 

Lisboa, ACT - Autoridade para as Condições do 
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Trabalho, OSHA- Agência Europeia da 

Segurança e Saúde no Trabalho e do Programa 

"Oeiras Solidária".  

Esta iniciativa realizou-se no Taguspark, no dia 

7 de dezembro, tendo sido abordado o tema do 

regresso ao trabalho após uma ausência 

prolongada.  

A metodologia utilizada foi a de mesa redonda 

para fomento da discussão, nas quais as 

entidades representadas puderam partilhar as 

suas experiências, respondendo a questões 

sobre os desafios de gerir pessoas na fase de 

regresso ao trabalho.  

 

 
Apoio à causa animal 
 
 
 
 
 

 

 

A área do ambiente, apesar de não ter sido 

constituída como uma campanha, tem de ser 

realçada neste ponto de balanço. Verificámos 

ao longo do ano que o ambiente e as questões 

do apoio animal, tornaram-se apelativas para 

as entidades que constituem a rede 

colaborativa POS, pelo que acompanhámos 

esta tendência e foram apoiadas, através de 

apoios logísticos, bens e produtos, diversas 

iniciativas:  

• Festa Animal; 

• Feira Animal;  

• Dog Parque Paper; 

• Sunset Canino; 

 

 
Taguspark Connect Challenge 2017 – 

Taguspark e outcome 

 

 

 

A 24 de Novembro realizou-se o Taguspark 

Connect Challenge, uma iniciativa com o 

objetivo de aproximar a comunidade do 
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Taguspark, criando novas sinergias, parcerias 

inovadoras, oportunidade de negócio, bem 

como valor partilhado.  

Com este evento promoveu-se o apoio para a 

área de Saúde Mental, através da entrega de 

bens à ARIA.  

Estiveram presentes nesta iniciativa cerca de 50 

representantes, das diversas entidades 

residentes no Taguspark, assim como da 

CMO/POS.  

 

 
Campanha de Natal 
 
 

 

À semelhança do ano anterior, o POS 

promoveu uma Campanha de Natal, tendo em 

consideração as orientações estratégicas do 

Município. 

Este ano, o Município manteve a aposta no 

apoio à área da infância e juventude, pessoas 

com deficiência ou incapacidade, com 

problemas de saúde mental, idosos e 

indivíduos em situação de sem-abrigo. Como 

nova área, foram contemplados os imigrantes e 

os requerentes de proteção internacional. 

As necessidades diagnosticadas foram 

fornecidas pelos serviços interlocutores da 

CMO, sendo assim garantidos 22 apoios, como 

a oferta de brinquedos, de bens alimentares e 

de higiene, de bilhetes para atividades culturais 

e organização de momentos lúdicos, 

transitando, ainda, alguns apoios para o ano de 

2018. Estes apoios destinaram-se a 28 

entidades públicas e da economia social, sendo 

garantidos por 17 entidades do sector 

empresarial, universitário, investigação e uma 
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associação humanitária. É de realçar que 4 

apoios transitaram para 2018.  

 

 

Implementação de instrumentos de gestão  

 

 

Com vista à monitorização e avaliação do 

Programa, realizou-se uma adaptação e 

reformulação dos inquéritos aplicados, 

optando-se, para o ano de 2017, utilizar 

apenas estes formulários: 

 Inquérito para candidatura a projetos. 

 Inquérito para o levantamento de 

boas práticas de responsabilidade 

social; 

 Inquérito de satisfação anual para as 

entidades apoiantes; 

 Inquérito de satisfação anual para 

entidades beneficiárias. 

Os resultados dos dois últimos inquéritos 

serão apresentados mais à frente neste 

relatório.   

 

Portal “Oeiras Solidária” 

 

Em 2017, procurou-se continuar a melhorar o 

Portal POS, através da parceria estabelecida 

com a Atlântica – University Higher Institution e 

recorrendo ao voluntariado de competências 

de Professores da mesma Instituição.  

Neste sentido, procedeu-se ao upgrade de 

várias ferramentas associadas a este Portal, 

nomeadamente para facilitar a utilização e a 

organização da informação. Trabalhou-se ainda 

na melhoria do design, de modo a potenciar 

este instrumento como a via principal de 

comunicação com a sociedade civil, bem como 

com os parceiros e possíveis interessados. Link: 
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http://oeirassolidaria.cm-oeiras.pt/ .  

 

Manutenção de parcerias estratégicas 

 

Foi dada continuidade às parcerias 

estratégicas anteriormente estabelecidas, 

nomeadamente: 

 A partir do protocolo com a 

Associação Portuguesa de Ética 

Empresarial- APEE - a participação 

nos trabalhos da Aliança para os ODS. 

 Associação Empresarial da Região de 

Lisboa- divulgação conjunta de 

iniciativas. 

 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 última sessão 

do Ciclo de Worshops e participação 

em atividades desenvolvidas por 

ambas as partes; 

 Instituto Superior de Ciências Sociais 

e Políticas- colaboração na 3ª edição 

da Revista POS 17 e consultoria 

informal ao longo do ano, sobre o 

desenvolvimento de atividades e 

projetos novos, como a Bolsa de 

Partilha;  

   OeirasInvest – Apoio na elaboração 

de questionários e presença e 

divulgação conjunta de eventos.  

 

Elaboração de Estudo de benefícios do POS, 

pela Stone Soup 

 

Foi produzido, pela empresa Stone Soup, 

durante o último semestre do ano um 

documento de avaliação de benefícios do 

http://oeirassolidaria.cm-oeiras.pt/
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POS, que pretende esclarecer qual o papel 

que este programa municipal tem no 

território de Oeiras, quais os pontos fortes, 

bem como possíveis formas de melhorar e 

expandir a sua atividade. 

 

 

Regulamento do Programa “Oeiras 

Solidária” 

 

O Regulamento do POS foi aprovado e entrou 

em vigor em agosto, pelo que se tornou 

oficial a possibilidade de qualquer entidade, 

independente da sua forma jurídica, poder 

integrar a rede colaborativa POS.  

 

 

Reforço de Sinergias com entidades 

corporativas 

 

Com vista à consolidação de sinergias com as 

entidades corporativas, a CMO possibilitou a 

inscrição a custo inferior de colaboradores de 

empresas aderentes à Rede POS, na Corrida do 

Tejo a preços escalonados conforme o nº de 

inscritos. 

Participação na atividade “Laço Humano”, 

promovida pela CMO e a CPCJO, de 

colaboradores das empresas: DELL, Talenter e 

da Remax Golden Line.  

Oferta, por parte da CMO/Gabinete de 

Comunicação aos Rotary Clube de Oeiras de 

1000 sacos para a Corrida / Caminhada a favor 

da "Erradicação da Poliemielite".  

Cedência de sala polivalente do CCAL pela 

CMO/ DASSJ à Agência de Empreendedores 

Sociais - SEA Agency.  

 

 

Grupos de Trabalho 

 

Grupo de trabalho para a ativação do 
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networking entre setores: grupo constituído 

em 2016, a partir de uma formação do 

Consultor Virgílio Varela, integrando elementos 

provenientes do setor público, privado e da 

economia social. Em 2017, teve um papel de 

suporte e apoio de retaguarda às diversas 

atividades promovidas pelo POS.  

RedOeiras+: participação no grupo de trabalho 

do empreendedorismo, através da presença 

em reuniões e contributos para o plano de 

ação. 

Grupo de trabalho para a acolhimento de 

famílias de refugiados: foram disponibilizados 

vários apoios, conforme quadro de apoios 

(anexo I).  

 

 

Alguns números relativos ao 

funcionamento do POS 

 

 

Ao longo deste ano a equipa do POS 

participou em 51 eventos, conferências, 

seminários e/ou workshops, sendo que destas 

iniciativas organizou e/ou esteve envolvido na 

organização ou participou enquanto preletor, 

em 12. 

Realizou 61 reuniões com 52 organizações 

distintas, pelo menos uma vez, com vista ao 

estabelecimento ou reforço de parcerias e 

divulgou 53 iniciativas.  

De salientar ainda, o acolhimento de dois 

estágios de verão da Universidade Católica na 

área das Ciências da Comunicação.  
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4.  Comunicação Ações POS 

 

Apresentam-se em seguida algumas imagens que ilustram a nossa atividade anual. 

 

 

 

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. 
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Logotipo do Projeto “Bolsa de Partilha”. 

 

 

Alinhamento da iniciativa “Ciclo de Workshops”, que se incluí no projeto “Bolsa de Partilha”.  
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Cartão para participação no sorteio, havido na última sessão, de ofertas cedidas pelos 

dinamizadores do “Ciclo de Workshops”.  

 

 

 

Banner utilizado na divulgação do Ciclo de Workshops no Potal POS e outros meios de 

comunicação.  
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Diploma de participação no Ciclo de Wohskops.  

 

 

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". 
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Revista Programa “Oeiras Solidária” 2017. 
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Portal Programa “Oeiras Solidária”. 

 

 

Imagem e slogan da Campanha de Natal 2017, produzidos pela turma do 8º ano da Escola EB 2,3 

Conde de Oeiras.  
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Imagem e slogan de agradecimento e de boas festas, produzidos pela turma do 8º ano da Escola 

EB 2,3 Conde de Oeiras.   

 

 

Exemplo de uma das ações de reflorestação pela Cisco no Jardim Municipal de Paço de Arcos, 

através da plantação de plátanos, pelos seus colaboradores, no âmbito da iniciativa “Earth 

Aware”. 
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Exemplo de uma das ações de voluntariado levado a cabo pela BMW, na instituição Ajuda de 

Mãe, através da requalificação de instalações. 

 

 

A HP Inc ofereceu bilhetes para o cinema para jovens assistirem ao filme “Star Wars: Os Últimos 

Jedi”, no âmbito da Campanha de Natal POS 2017.  



 

23 
 

 

 

 

 

 

Flyer mensal produzido pela Universidade Atlântica para o projeto "Fundo de Auxilio Europeu às 

Pessoas Mais Carenciadas ". 
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Grupo de ativação para o network entre setores. 

 

 

Caminhada pela igualdade promovida pela CMO/ DASSJ. 
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Entrega do material escolar recolhido, no âmbito da Campanha “Recolha de Material Escolar”. 

 

Sessão sobre Sustentabilidade e Criação de Negócios Sociais. 
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Sessão sobre Marketing Pessoal e Organizacional. 

 

 

Sessão sobre Terapias e Técnicas de Relaxamento. 

 

5. Resultados 

5.1 Entidades parceiras 

 

No início do ano, a Rede Colaborativa do Programa “Oeiras Solidária” contava com 127 

entidades aderentes. Desde então, aderiram mais 9, a saber: 
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ARIA 

Kyuubi Shushi Lounge  

Tkcv - TAKE C'AIR Crew Volunteers 

APPRESENCING 

H Sarah Trading 

Instituto Soldadura e Qualidade 

Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas 

Vitaminos 

Bayer 

 

A informação relativa ao número de parceiros associados ao programa é muito flutuante, 

devido à relocalização de empresas ou pela saída de interlocutores sem ser acautelada a sua 

substituição, apesar de ser feito um trabalho de atualização dos dados existentes, pela equipa 

do POS, e uma formalização desse esforço, junto das entidades inscritas, no sentido de 

confirmar interesse em continuar a fazer parte da plataforma. Deste modo, os dados 

disponibilizados são sempre relativos à data em questão. 

Assim, no final do ano de 2017, é possível contabilizar 136 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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Logótipo dos membros da Rede POS – parceiros estratégicos e operacionais 
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5.2 Apresentação de Projetos  

 

Para 2017, o POS continuou a alterar e transformar a sua forma de atuação, processo iniciado 

em 2016, de forma sempre alinhada com a estratégia definida pela Autarquia, e privilegiando a 

promoção do desenvolvimento de projetos, que difundam ações, em detrimento de medidas 

pontuais.  

Não obstante a priorização do envolvimento de parceiros no desenvolvimento de projetos e na 

perspetiva de uma adequada canalização de recursos, o POS procura apresentar às entidades 

parceiras um levantamento exaustivo das necessidades do território, devidamente validadas e 

priorizadas, englobando a transversalidade das matérias.  

Nesse sentido, na reunião de abertura de ano POS foi dada a oportunidade a 5 projetos, 

candidatos a apoio, considerados de elevada pertinência e importância para o desenvolvimento 

social do Concelho de Oeiras, por parte dos serviços interlocutores, de realizarem uma 

apresentação pública dos mesmos: 

 

 “Descanso do cuidador 2017” - ARIA – Associação de Reabilitação e Integração Ajuda; 

 “PRÓ-BEM” – Associação PREVENIR; 

 “Jardim Sensorial” - Centro Social e Paroquial de São Romão de Carnaxide; 

 “Histórias de Vida” – Divisão de Bibliotecas Documentação e Informação e Media Shots; 

 “Eu também jogo!”- Paço de Arcos Basquetebol (PABC). 

 

Posteriormente procurou-se divulgar e apoiar as restantes candidaturas aceites, no portal POS, 

pela seguinte categorização: 

 

Ação Social: 

 “Academia dos Champs” - Academia dos Champs 

 “Apoio à Primeira Infância” - Centro Sagrada Família – Fundação Obra Social das 

Religiosas Dominicanas Irlandesas 

 “Apoio aos mais desfavorecidos” – Solfraterno 

 “Atelier de Vida” - Centro Comunitário Paroquial Nossa Senhora das Dores 

 “Banco de Equipamentos e Tecnologias de Apoio – BETA” - CERCIOEIRAS -Cooperativa 

de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade, CRL 
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 “Campanha de Promoção de Aleitamento Materno, a Implementação de Zonas de 

Amamentação” - CMO/DASSJ 

 “Casa Fundação Luís Figo” – EMDIIP 

 “Casa João Paulo II” - Ajuda de Mãe 

 “Cativ’arte” - Associação Paralisia Cerebral de Lisboa – Centro Nuno Belmar da Costa 

 Centro Social Paroquial Nossa Senhora de Porto Salvo 

 “Clube da Música” - ARIA – Associação de Reabilitação e Integração Ajuda 

 “Colónias de Férias (Avós, jovens e crianças) ” - Associação dos Amigos de Santa Cruz 

 “Combate à Solidão” - Associação Coração Amarelo - Delegação de Oeiras 

 “Cozinha de Talentos” - Centro Sagrada Família – Fundação Obra Social das Religiosas 

Dominicanas Irlandesas 

 “Educação de crianças e jovens” - Casa Nossa Senhora de Fátima 

 “EntreGerações” - AJUDE - Associação Juvenil para o Desenvolvimento 

 “Escola do Arco” - Ajuda de Mãe 

 “Escolhas (Oeiras Tem a Escola) / Partis (Fado Dançado Oeiras)” - Associação Cultural e 

Juvenil Batoto Yetu Portugal 

 “ICC - "Ao Encontro" - Associação Resgate – Instituto Condessa de Cuba 

 “Infância, Terceira Idade, Centros de sem abrigo, Banco Alimentar” - Santa Casa da 

Misericórdia de Oeiras 

 “Jardim Sensorial e Requalificação de espaço verde exterior” - Centro Social Paroquial 

São Romão de Carnaxide 

 “Lavandaria Comunitária” - Centro Social Paroquial de Nova Oeiras 

 “Melhor Integrar” - Associação de Imigrantes Mundo Feliz 

 “Melhorar o Cuidar” - Centro Comunitário Paroquial Nossa Senhora das Dores 

 “Mobilidade em Oeiras” - ARIA – Associação de Reabilitação e Integração Ajuda 

 “Nino e Nina: Programa de Competências” - Associação Prevenir 

 “Oficina de Expressões” - AJUDE - Associação Juvenil para o Desenvolvimento 

 “Partilhar o Pão” - Centro Comunitário Paroquial Nossa Senhora das Dores 

 “Programa de Verão 2017” - ARIA - Associação de Reabilitação e Integração Ajuda 

 “Reestruturação e Alargamento da Creche do Pombal” - Centro Social Paroquial de 

Oeiras (CSPO) 

 “Remodelação do Centro de Dia de Tercena” - Centro Social Paroquial de Barcarena 

 “Remodelação do Centro de Infância de Tercena” - Centro Social Paroquial de Barcarena 

 “Sala de Estudo e Apoio Escolar” - AJUDE - Associação Juvenil para o Desenvolvimento 
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 “Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Lar” - Centro Social Paroquial São Miguel 

de Queijas 

 “Serviço de Catering "São Bento"” - Centro Comunitário Paroquial Nossa Senhora das 

Dores 

 “Vamos Ajudar a Bem Cuidar de Crianças que estão Protegidas na Casa do Parque” - 

Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família – Centro de 

Acolhimento – Casa do Parque 

Ambiente: 

 “Bairro Limpo” - Câmara Municipal de Oeiras – Departamento de Ambiente e Serviços 

Urbanos 

 “Campanha “Oeiras Limpa depende de todos nós”” - Câmara Municipal de Oeiras – 

Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos 

 “Feira Animal” – Câmara Municipal de Oeiras – Departamento de Ambiente e Serviços 

Urbanos 

 “Festa Animal” - Câmara Municipal de Oeiras – Departamento de Ambiente e Serviços 

Urbanos 

 “Política Animal em Oeiras “Oeiras pelos Animais”” – Câmara Municipal de Oeiras – 

Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos 

 “Jovens em Movimento” – Câmara Municipal de Oeiras – Departamento de Ambiente e 

Serviços Urbanos 

 “Programa de Educação Ambiental para as Escolas” – Câmara Municipal de Oeiras – 

Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos 

 “Sensibilização nas escolas sobre Boas Práticas com os animais de companhia em meio 

urbano” - Câmara Municipal de Oeiras – Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos 

 

Desporto: 

 “A Joanita” - Grupo Desportivo e Recreativo A Joanita 

 “Bocciateen” - Associação Paralisia Cerebral de Lisboa – Centro Nuno Belmar da Costa 

  “Classes de Karaté” – CEFIDEC 

 

Saúde: 

 “AEFMH65+” - Associação dos Estudantes da Faculdade de Motricidade Humana 

 “Crescer a Brincar” - Associação Prevenir 

 “Descanso do Cuidador 2017” - ARIA – Associação de Reabilitação e Integração Ajuda 
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 “Esperança – Educar para a Saúde” - Projeto Família Global 

 “Eu Passo...” - Associação Prevenir 

 “MUN-SI” - Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde – CEIDSS 

 

 

 

Património: 

  “Oeiras Internet Challenge – Edição Escolas, 10ª Edição (OIC)” - Câmara Municipal de 

Oeiras - Divisão de Bibliotecas, Documento e Informação (DBDI) 

 

Assim, na totalidade, foram apresentados e divulgados 59 projetos/ iniciativas à Rede 

colaborativa POS.  

 

 

5.3 Análise e avaliação de resultados 

 

Foram apresentados na sessão de abertura do ano 5 projetos, sendo que, ao longo do ano, 

foram divulgados, na totalidade 59 projetos, junto dos parceiros.   

Assim, referente aos apoios concedidos, podemos verificar a distribuição por tipologia dos 135 

contabilizados, através do gráfico infra: 
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Partindo dos gráficos supra apresentados, podemos concluir que a área da Ação Social (39%) 

continua a ser a mais apoiada, seguindo-se do apoio direto à Rede POS (13%), que em 2017, 

através da Bolsa de Partilha tem pela primeira vez uma maior expressividade nos dados. 

Também seguindo a tendência estão os apoios à área ambiental (10%), que correspondem 

grandemente às iniciativas para a sensibilização ambiental e bem-estar animal, promovidas pela 

CMO.  

Em 2017 a tipologia mais recorrente dos apoios voltou a ser a doação de bens/produtos, 

correspondendo a 58% da totalidade dos apoios. Como novidade, o voluntariado teve uma 

expressividade como nunca tinha tido, existindo 32% de apoios neste formato, que se 

traduziram em ações de reflorestação, remodelação de instalações ou ações de capacitação de 

agentes locais. Quanto a donativos efetuados contabilizou-se a quantia de 28.154,73€ para 

projetos na área da saúde, ação social e educação. Apesar dos constrangimentos, foi possível 

verificar que através da entrega de bens/produtos, cedência de espaços e ingressos para 

atividades culturais traduziu-se no valor de 32.439,08€. Temos conhecimento que este valor 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 valores.  

 

Quanto à natureza das entidades apoiantes, continuamos a verificar uma elevada percentagem 

(85%) 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 (13%) e academia (5%).  

82% 

13% 

5% 

Natureza das entidades apoiantes 

Empresas

Economia Social

Academia
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Destaque para a divulgação e obtenção de apoios, no âmbito da atividade corrente do POS:  

 

 Corrida/Caminhada a favor da “Erradicação da Poliomielite” – Rotary Clube de Oeiras; 

 Corrida/Caminhada solidária “Famílias com Alma” – Centro Sagrada Família;  

 Projeto "Escolas Empreendedoras" – CMO 

 Festa e Feira Animal – CMO 

 Dog Parque Paper e Sunset canino – CMO 

 II Troféu de Canoagem de Mar de Oeiras/ 1ª Etapa do Campeonato Nacional de 

Canoagem de Mar – Club do Mar 

 Dia Mundial da Saúde Mental - ARIA 

 10ª Caminhada das Famílias “Casa do Parque” – Associação 18 de Maio 

 "Apenas o coração pode bater" – CPCJO 

 Prémio Maria José Nogueira Pinto – MSD 

 Taguspark Connect Challenge 2017 – Taguspark e outCOme 

 Fundo de Auxilio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas 

 Prémio Fidelidade Comunidade – Fidelidade 

 Caminhada pela Igualdade - CMO 

 

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

quadro síntese:   

 2016 2017 Variação 

Entidades aderentes 127 136 +9 

Novas adesões 8 9 +1 

Nº entidades apoiantes 43 67 +24 

Nº entidades apoiadas 79 107 +28 

Nº apoios concedidos 120 135 +15 

Donativos financeiros 28.100,20€ 28 154,73€ +54,53€ 

Donativos em géneros – valor 
monetário associado 

12.445,00€ 32.439,08€ +19.994,08€ 
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Podemos destacar ainda:  

 

 O processo de seleção e avaliação dos projetos foi adaptado, permitindo que os 

apresentados fossem priorizados pelos serviços da CMO, mas incluindo ao longo do ano 

outros projetos considerados como pertinentes, resultando num total de 59 projetos. 

 

 A Bolsa de Partilha, projeto iniciado em 2016, teve um impacto importante na Rede 

POS e nos apoios concedidos, pois foi uma forma de dar continuidade à aposta feita, 

nomeadamente para o fortalecimento e ativação desta rede, na medida que, continuou 

a ser considerado prioritário continuar a trabalhar na aproximação entre agentes 

territoriais. Desta dinâmica resultaram várias iniciativas e o estabelecimento de 

relações, que podemos avaliar como impacto positivo da atividade POS.   

 

 Com os apoios cedidos durante 2017, percebemos que a entrada em vigor do 

regulamento POS surtiu efeitos positivos, pelo aumento da variedade das entidades 

apoiantes. Estes resultados vão de encontro ao esforço realizado para uma maior 

coesão e igualdade entre entidades.   

 

 Importa realçar ainda os apoios mais significativos e respetivas áreas, por exemplo a 

empresa Astellas pela construção e remodelação de equipamentos, através de uma 

atividade de team building, e atribuição de donativo para a CerciOeiras; a empresa 

Cisco pela sua atividade na área do ambiente, com reflorestações e apoio animal. A 

Coca-Cola com a cedência de bebidas para diversos eventos, correspondendo ao seu 

core de atividade, ou os Rotary Club de Oeiras, enquanto associação humanitária, na 

intervenção no Concelho, com a organização de eventos para angariação de fundos ou 

a articulação junto de empresas com atividade em Oeiras para a atribuição de bolsas de 

estudos aos alunos identificados, com alguma vulnerabilidade económico-social.  

 
 

5.4 Análise de dados dos questionários de satisfação anuais aplicados a entidades 

apoiantes 

 

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

apoios/ações concretizados no âmbito do POS, tendo recebido cerca de 11% de respostas, cujos 

resultados se apresentam nos gráficos abaixo: 
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Com a aplicação dos questionários de satisfação anuais, junto das entidades apoiantes, 

podemos concluir que a avaliação feita, sobre o POS e os procedimentos utilizados, foi muito 

positiva. Na escala utilizada, as avaliações variam entre 5 e 6, sendo 6 o valor correspondente ao 

nível excelente.  

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 aderentes, orientando os seus 

programas de responsabilidade social e o seu envolvimento com a comunidade.  

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

resposta aos inquéritos, representando apenas uma pequena amostra da rede POS e sendo 

necessário repensar a metodologia utilizada para a recolha desta informação.  

No âmbito deste inquérito foram recolhidas sugestões de melhoria, como a melhoria do 

processo de distribuição de bens (mobiliário e equipamento informático), fomentar mais 

encontros entre os membros da rede para discussão de boas práticas e um maior enfoque na 

empregabilidade/qualificação de públicos vulneráveis.  

 

5.5 Análise de dados dos questionários de satisfação anuais aplicados às entidades 

beneficiárias 

 

Foram enviados questionários de satisfação anual para as organizações beneficiários no âmbito 

do POS, tendo recebido cerca de 32% de respostas, cujos resultados se apresentam nos quadros 

abaixo: 

100% 
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Partindo da análise dos inquéritos, podemos perceber que apesar da taxa de resposta ser baixa, 

o nível de satisfação em geral com o POS é elevado, mediante a escala de 1 (não aplicável) a 6 

(excelente).  

Através das respostas obtidas foi salientado que a comunicação e os documentos para 

candidaturas de projetos à Rede precisam de ser melhorados, assim como encontrar novas 

estratégias de aproximação e comunicação entre os agentes locais.  No entanto, é mencionada a 

forte preocupação que o POS tem demonstrado pela necessidade de aproximar as entidades dos 

vários setores, procurando adotar estratégias que promovam a relação e a troca de experiências 

e saberes. É referido ainda, que a atividade regular do programa representa uma mais-valia na 

intervenção e articulação entre empresas e instituições locais.  

Todas as entidades que participaram no inquérito recomendariam o POS a outras entidades, 

mas indicando como sugestões de melhoria, a elaboração de um catálogo de projetos das várias 

áreas a apresentar aos membros da rede, a realização de sessões para a partilha de boas 

práticas e uma maior consonância entre as necessidades reais das instituições e os apoios a 

disponibilizar pelas empresas. 

6.  Estratégia para 2018 

 

O POS, ao longo de 2017, constatou a necessidade de desenvolver iniciativas dirigidas às várias 

entidades, no âmbito da responsabilidade social, promovidas por outras organizações que não 

100% 

Recomendaria o Programa "Oeiras Solidária" a 
outras Entidades  

 

Sim

Não
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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 pouco eficiente 

 Elevada mobilidade dos 

interlocutores nas entidades 

aderentes à rede POS, que dificulta 

uma articulação eficaz. 

 

 

 Concessão direta de apoios sem 

informação/intermediação do POS. 

 

 

 

 

 

 Uniformizar a linguagem, de modo a 

melhorar a comunicação entre os 

agentes dos diferentes setores  

 

 

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, 

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. 

 

 

Formações sobre a temática de estratégias 

colaborativas, que congreguem 

representantes dos vários setores no mesmo 

momento; 

Aproximação entre as entidades, por forma de 

criar laços, através da conceção de atividades 

conjuntas e contactos diretos; 

 



 

56 
 

Avaliar o impacto Para além dos indicadores já alvo de análise, 

iniciar a recolha de informação de forma 

sistemática sobre o número de beneficiários 

diretos e indiretos e o valor monetário 

associado aos apoios concedidos.  

Colaboração ativa sem formalização da 

adesão 

Envio de documentação de forma sistemática 

às entidades visando essa regularização. 

 

Assim, O Programa “Oeiras Solidária” procurará em 2018 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.  

Foram definidos para o mandato 2017-2021 os seguintes eixos estratégicos: 

 Desenvolvimento e sustentabilidade do Programa Oeiras Solidária 

 Um Concelho Cuidador do Ambiente 

 Um Concelho Inovador, Ativo e Saudável   

 

Iremos dar continuidade às seguintes ações:  

 Preparar mais ações, que aproximem os diversos sectores, para fomentar sinergias e 

diversidade no trabalho a desenvolver em Oeiras, assim como potenciar a 

sustentabilidade das entidades; 

 Promover o envolvimento dos membros da rede para a temática do ambiente, na área 

das reflorestações, prevenção de incêndios e recuperação de áreas ardidas, causa 

animal e educação ambiental;  

 Continuar com o projeto “Bolsa de partilha”, integrando um programa de capacitação 

organizacional, com o objetivo de aumentar a sustentabilidade das diversas 

organizações; 

 Descrever e dar visibilidade a projetos inovadores, que estão a ser implementados ou 

que têm interesse de replicação no Concelho de Oeiras, assim como os seus impactos no 

desenvolvimento territorial;  
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 Dar continuidade ao grupo informal para a ativação do networking entre sectores, que 

tem ajudado o POS a desenvolver novas ideias, assim como a executar o seu plano de 

ação, capacitando os seus membros e alargando a sua composição;  

 

Para 2018, o POS, em consonância com o estudo de benefícios, construído com a Stone Soup, 

apresenta, a partir do relatório - anexo II- algumas recomendações para o futuro do POS, que 

procuraremos integrar no decurso deste mandato, destacando as seguintes ações/linhas de 

atuação:   

 Tornar a plataforma colaborativa mais dinâmica, promovendo o envolvimento proactivo 

e continuado dos diversos agentes para a mudança social; 

 Focar a intervenção na inovação social: Identificar, valorizar e fortalecer novos modelos 

de intervenção, novas respostas e novas estruturas de apoio; 

 Apostar em projetos integrados e alianças de colaboração, estimulando projetos 

conjuntos, entre diferentes instituições e setores, e promover a aprendizagem mútua e 

sinergias; 

 Criar subgrupos centrados na colaboração em benefício dos territórios, criando redes 

territoriais, com enfoque para o Contrato Local de Segurança (nos Bairros dos 

Navegadores e de Outurela-Portela); 

 Reforçar as capacidades dos agentes da economia social, através da mediação de 

projetos colaborativos e fortalecer a prestação de serviços por estas organizações, por 

exemplo, por meio de negócios sociais; 

 Prestar orientação às empresas parceiras para promover uma participação mais efetiva, 

nas iniciativas de colaboração e projetos conjuntos; 

 Estimular uma reflexão sistemática e esclarecimento, bem como uma autoanálise e 

melhoria contínua de políticas e práticas de cidadania empresarial e responsabilidade 

social pelos membros;  

 Destacar a área do apoio à juventude, sensibilizando os organismos juvenis para o 

desenvolvimento de projetos comunitários, promovendo a educação não formal e a 

cidadania juvenil.  

 Estabelecer parcerias, nacionais e internacionais, com iniciativas congéneres, para se 

explorar possíveis e novas formas de colaboração com iniciativas de referência nacional 
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e internacional. Explorar igualmente novas formas de colaboração com o GRACE, 

promovendo mutuamente um maior intercâmbio de conhecimento e a articulação em 

torno de projetos coletivos e alianças intersectoriais de âmbito municipal, regional e 

nacional.  

 

Por fim, o plano de ação para 2018, bem como a atividade do POS, terá uma renovação e 

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

(anexo III). 

Anexos: 

Anexo I: Quadro de Apoios concedidos 

Anexo II: Estudo de Benefícios do POS pela Stone Soup  

Anexo III: Plano de Ação 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo I: Quadro de Apoios concedidos 

Empresa Descrição do Apoio 
Tipologia do 
apoio 

Entidade (s) beneficiada (s) 
Mês de 
concretização 

Ace Combined 2200 Chapéus-de-sol; pinchos e sacos  
Doação de 
bens/produtos 

CMO; Município/Projeto "Praia Acessível"; APCL - Centro Nuno Belmar 
da Costa; ARIA; Associação "A Casa de Betânia"; Associação dos Amigos 
de Santa Cruz; Associação Resgate - Instituto Conde Agrolongo (Instituto 
Condessa de Cuba); Casa N.ª Sr.ª de Fátima; Centro Social e Paroquial de 
Barcarena; Centro Social e Paroquial de Nova Oeiras; Centro Social e 
Paroquial de Oeiras; Centro Social e Paroquial de São Julião da Barra; 
CERCIOEIRAS; EMDIIP; FOSRDI - Centro Sagrada Família; Obra Social 
Madre Maria Clara; Associação Juvenil Pandilha Jovem; Assoc Estudantes 
da Esc Sec Sebastião e Silva; Agrupamento 242 de Paço de Arcos; 
Associação Juvenil AJUDE; Agrupamento 1373 Outurela; Associação 
Juvenil ProAtlantico; Movimento de Jovens Shalom; Assoc Est Faculdade  
Motricidade Humana; Assoc Est Esc Sec Luis Freitas Branco; Assoc Est 
Escola Sec Prof José Augusto Lucas; Agrupamento 77 Cruz Quebrada; 
Agrupamento 45 Caxias 
Agrupamento 626 Linda-a-Velha; Grupamento 1208 Miraflores; 
Agrupamento 407 de Oeiras; Assoc Alunos Escola Náutica Infante D. 
Henrique; Núcleo da Juventude; Festival Poeiras; Companhia de Actores; 
Clube do Mar; Santa Casa da Misericórdia de Oeiras; Policia Municipal de 
oeiras     

Abril 
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ADISA – 
Associação para o 
Desenvolvimento 
do Instituto 
Superior de 
Agronomia 

Campanha "Recolha de material 
escolar" 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - POS e DGPH "Residentes dos Bairros Municipais" Setembro 

Alavan 
Dinamizou a 4ª sessão "Sistemas de 
Gestão Organizacional"   

Voluntariado  CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" Novembro 

Amgen 
Biofarmacêutica 
Lda 

  Produtos de higiene, toalhas de 
banho, cobertores, casacos e meias e 
enlatados e secos  

Doação de 
bens/produtos 

IDEQ (Instituto para a Prevenção e Tratamento da Dependência Química 
e Comportamentos Compulsivos) e Santa Casa da Misericórdia de Oeiras 
(Projeto Mãos Dadas para a Vida de Algés e Paço de Arcos) 

Transita da 
Campanha de 
Natal 1º 
trimestre de 
2017  

Arval 
Doação de 30 secretárias, 60 cadeiras 
e 70 blocos de secretária 

Doação de 
bens/produtos 

Liga de Algés; A Joanita; Gabinete Clinico – ADCM; SportpontoCome; 
Clube Hong Long; Academia Equestre; União Futsal Queijas e Carnaxide; 
União Recreativa do Dafundo; Centro Nuno Belmar da Costa; CFO Futsal; 
Associação de Imigrantes Mundo Feliz; CMO 

Abril 
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Astellas 

Construção e remodelação de 
equipamentos, no valor de 1535,96€, 
através de: limpeza do terraço; 
pintura dos muretes; envasamento 
das plantas; organização do espaço 
com o material; colocação do chão 
antiderrapante (material de fácil 
colocação, tipo puzzle); 

Voluntariado  Cerci Oeiras - Projeto "Varanda para o mundo" Fevereiro 

Astellas 
Estágios por um dia - projeto 
“Educação, Vocação, Liderança” 

Voluntariado Rotary Clube de Oeiras Julho 

Astellas 3.500,00 € Donativo Cerci Oeiras Fevereiro 

Astellas 
3 bolsas de Estudo no valor global de 
2500€, atribuidas 3 jovens  

Donativo  Rotary Clube de Oeiras- - "Educação, Vocação, Liderança" Novembro 

Astellas 
Duas jovens frequentaram o 
programa dos estágios por um dia 

Voluntariado Rotary Club de Oeiras  Julho 

AstraZeneca  
Doação de bens (roupa, alimentos, 
etc) 

Doação de 
bens/produtos 

CerciOeiras Novembro  

AstraZeneca  
51 Armários (1,60x1,60 e 50 cm 
profundidade) 

Doação de 
bens/produtos 

Associação de Moradores da Ribeira da Lage “LAGE EM MOVIMENTO” 
(2); AAIDO (10); Centro Sagrada Família (10); António Ramalho – Boxing 
Spirit (2); ARIA (12); Centro Comunitário Paroquial Nossa Senhora das 

Julho 
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Dores (5); CEFIDEC (3); Liga de Algés ( 2); SCMO (2); DGP - CMO (3) 

AstraZeneca  

Roupa Adulto (9 cxs 86kg); Roupa 
Criança (5 cxs 44kg); Brinquedos (3 
cxs 13kg); Utensílios Domésticos (1 cx 
6kg + 2 cxs com candeiros com 10kg); 
Material Escolar (2cxs 17 kg); 

Doação de 
bens/produtos 

Loja dos Sorrisos do Centro Social e Paroquial de Barcarena  Maio  

Atlântica – 
University Higher 
Institution 

Formação em aspetos relacionados 
com o armazenamento, 
aproveitamento e conservação de 
bens alimentares para 10 a 15 
elementos. 

Voluntariado 
DASSJ - CMO projeto "Fundo de Auxilio Europeu às Pessoas Mais 
Carenciadas "  

Setembro 

Atlântica – 
University Higher 
Institution 

Recolha de materiais de higiene  
Doação de 
bens/produtos 

Pedrógão Grande (Incêndios) Junho 

Atlântica – 
University Higher 
Institution 

3 Bolsas de estudo para curso 
superior 

Doação de 
bens/produtos 

Projeto "Escolas Empreendedoras" - CMO Maio  

Atlântica – 
University Higher 
Institution 

Flyer mensal (2) e Reunião mensal 
com entidades mediadora do FEAC, 
para apoiar as questões globais ao 
nível da formação 

Voluntariado  
DASSJ - CMO projeto "Fundo de Auxilio Europeu às Pessoas Mais 
Carenciadas  "  

Novembro  
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Atlântica – 
University Higher 
Institution 

Consultoria  em Sroi e comunicação  Voluntariado ARIA e Centro Sagrada Família. 
Durante o ano 
de 2016 e 2017 

Auchan 
Campanha de Natal POS 2017: 500 
Cabazes Natal no valor de 8.410,00 € 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - DGPH "Residentes dos Bairros Municipais" Dezembro  

Biodanza 

Dinamizou a 2ª sessão "Terapias e 
Técnicas de relaxamento" e pack de 
bem-estar em aprceira com o 
CEFIDEC, mindfulness e VelvetSpring, 
para o sorteio realizado na última 
sessão  

Voluntariado CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" Outubro  

BMW 4.000 € Donativo Ajuda de Mãe Fevereiro 

BMW 
Campanha "Recolha de material 
escolar" 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - POS e DGPH "Residentes dos Bairros Municipais" Setembro 

BMW Recolha de roupa usada  
Doação de 
bens/produtos 

Loja Solidária “Mão Amiga”  Julho 

BMW 

Entrega de bens (fraldas vários 
tamanhos; toalhitas; produtos de 
higiene para bebe; papas; 
brinquedos)  

Doação de 
bens/produtos 

Ajuda de Mãe Maio 
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BMW 
Team Bulding - ação de 
requalificação das instalações 

Voluntariado Ajuda de Mãe Maio 

BMW 
Equipamento Informático 
(computadores, monitores, portáteis 
e impressoras) 

Doação de 
bens/produtos 

Famílias Refugiadas (2); ACECOA;  Centro Social e Paroquial de São 
Miguel de Queijas; Centro Social e Paroquial de Nova Oeiras; APCL - 
Centro Nuno Belmar da Costa; Associação Meninos Graúdos; Oeiras e 
São Julião  - Centro de Solidariedade Social ; Associação dos Amigos de 
Santa Cruz; Santa Casa da Misericórdia de Oeiras; Fundação Marquês de 
Pombal (Ludoteca) ; Associação de Moradores do Bairro dos 
Navegadores; Centro Comunitário e Paroquial  N.ª Sr.ª das Dores; 
Atlético Clube de Porto Salvo; Centro Social e Paroquial de N.ª Sr.ª de 
Porto Salvo; Associação Desportiva NúcleOeiras;    

Março 

BP 
Combustível em cartão no valor de 
200€  

Donativo 
II Troféu de Canoagem de Mar de Oeiras/ 1ª Etapa do Campeonato 
Nacional de Canoagem de Mar – Club do Mar 

Abril 

Canon Portugal, SA  
Júri do concurso no auditório da 
escola náutica infante D. Henrique 

Voluntariado  Projeto "Escolas Empreendedoras" - CMO Maio  

Canon Portugal, SA  
4 Máquinas Fotográficas compactas - 
720€ 

Doação de 
bens/produtos 

Projeto "Escolas Empreendedoras" - CMO Maio  



 

65 
 

CATT 
Oferta de maçãs para o Ciclo de 
Workshops POS 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - POS Outubro 

CEFIDEC 

Dinamizou a 2ª sessão "Terapias e 
Técnicas de relaxamento" e pack de 
bem-estar em parceira com a 
VelvetSpring, mindfulness e 
biodanza, para o sorteio realizado na 
última sessão  

Voluntariado CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" Outubro  

Centro Sagrada 
Família 

Dinamizou a 3ª sessão "Marketing 
Pessoal e Organizacional" e ofereceu 
o seu kit para o sorteio realizado na 
última sessão 

Voluntariado  CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" Outubro  

CerciOeiras 
Dinamizou a 4ª sessão "Sistemas de 
Gestão Organizacional"   

Voluntariado CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" Novembro  

Cisco Entrega de Bens  
Doação de 
bens/produtos 

Bombeiros Voluntários de Algés  -  Vitimas dos Incêndios Florestais Outubro  

Cisco 
Voluntariado pela "Earth Aware" - 
reflorestação no Jardim Municipal de 
Paço de Arcos - 8 colaboradores 

Voluntariado CMO - DASU Abril 
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Cisco 
Campanha "Recolha de material 
escolar" 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - POS e DGPH "Residentes dos Bairros Municipais" Setembro 

Cisco 
Voluntariado - reflorestação e 
pintura de vasos Jardim Irmã Inês 

Voluntariado Centro Sagrada Família Março 

Cisco 
Campanha de Natal 2016 - Apoio 
Animal 

Doação de 
bens/produtos 

Apoio Animal  
Transitou para 
2017 

Cisco 
Campanha de Natal 2016- recolha de 
produtos de higiene 

Doação de 
bens/produtos 

ARIA 
Transitou para 
2017 

Coca-Cola 100 Água e 100 Coca-colas 
Doação de 
bens/produtos 

 CMO - DASU "Feira Animal" Maio  

Coca-Cola 300 águas 
Doação de 
bens/produtos 

CMO - DASU "Dog Paque Paper" Julho 

Coca-Cola 100 águas e 100 sumos/coca-colas 
Doação de 
bens/produtos 

CMO - DASU "Festa Animal" Outubro 

Coca-Cola 108 Águas 
Doação de 
bens/produtos 

Ludoteca Fundação Marques de Pombal Julho 

Coca-Cola 200 águas e 200 sumos 
Doação de 
bens/produtos 

Centro Nuno Belmar da Costa Junho 
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Coca-Cola 
10 tabuleiros de Coca-Cola e copos 
para a Corrida / Caminhada a favor 
da "Erradicação da Poliemielite",  

Doação de 
bens/produtos 

Rotary Club de Oeiras "Caminhada/Corrida a favor da “Erradicação da 
Poliomielite”  

Março 

Colt Entrega de material escolar 
Doação de 
bens/produtos 

Entrecul; TACE; ANRAM Setembro 

Colt 
Campanha "Recolha de material 
escolar" 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - POS e DGPH "Residentes dos Bairros Municipais" Setembro 

Colt Livros apoio ao estudo - secundário 
Doação de 
bens/produtos 

Agrupamento Aquilino Ribeiro Março 

CP  - Comboios de 
Portugal  

Bilhetes de viagens Voluntariado ARIA  Julho 

CP - Comboios de 
Portugal  

Bilhetes de viagens a preço 
promocional de grupos 

Voluntariado ARIA Julho 

CP - Comboios de 
Portugal  

Viagem Oeiras - Algés para 
participação no mural "Apenas o 
Coração Pode Bater" 

Voluntariado CPCJO Abril 

Delta 4 Máquinas café 
Doação de 
bens/produtos 

Famílias Refugiadas Maio  

Ericsson 
Mobiliário (secretárias, blocos de 
secretárias e armários) 

Doação de 
bens/produtos 

CMO e Ludoteca Marquês de Pombal Outubro 
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Escola 
Preparatória 
Conde de Oeiras 

Imagem e slogan para a Campanha 
de Natal POS 

Voluntariado CMO - POS (Campanha de Natal) Novembro 

Essilor Rastreios Visuais na Vila de Oeiras Voluntariado Comunidade  Abril 

Essilor 
Cedência de 10 lentes e armações de 
óculos – 2600€ 

Doação de 
bens/produtos 

CATT Maio  

Estúdio de 
Impacto   

Dinamizou a 4ª sessão "Sistemas de 
Gestão Organizacional" e oferta de 
booklet para o sorteio realizado na 
última sessão  

Voluntariado  CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" Novembro  

FARMÁCIA MARTA 
Doação de 20 caixas com 12 
preservativos cada, correspondendo 
a 160,00€ 

Doação de 
bens/produtos 

Associação de Estudantes da FMH Maio  

Festival Iminente 

Angariação de Fundos, através do 
donativo de metade da bilheteira, 
que reverte para a Batoto Yetu 
Portugal - 6992,23€ 

Donativo  Batoto Yetu Portugal 2017 

Fun Languages 
Oeiras 

Campanha de Natal POS 2017: Caixa 
de produtos  

Doação de 
bens/produtos 

ARIA Dezembro  

Fun Languages 
Oeiras 

Balões Fun Languages 
Doação de 
bens/produtos 

Projeto "Escolas Empreendedoras" - CMO Maio  
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Fun Languages 
Oeiras 

Oferta de curso anual para 4 jovens, 
enquanto prémio do "Concurso de 
Ideias", sendo que foram utilizados 2 
cursos anuais de 9 meses de língua 
inglesa e 1 curso para jovem acolhido 
pelo CATT - 1822€ 

Voluntariado Projeto "Escolas Empreendedoras" - CMO e CATT Maio  

Fundação Ageas - 
Agir com o 
Coração 

Campanha "Recolha de material 
escolar" 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - POS e DGPH "Residentes dos Bairros Municipais" Setembro 

Fundação PT Oferta de bilhetes para Teatro  
Doação de 
bens/produtos 

Associação Cultural Sénior de Algés Março 

GRACE 

Dinamizou a 7ª sessão "Trabalho 
colaborativo e partilha" e ofereceu 
um conjunto de publicações 
(Primeiros passos para a RSC; 
Envelhecimento Ativo; Como 
implementar projetos de RSC; Olhar 
o futuro - uma nova reflexão sobre a 
RSC), para o sorteio realizado na 
última sessão  

Voluntariado CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" Dezembro  

HP Inc 
Campanha de Natal POS 2017: 
Peluches/bonecos  

Doação de 
bens/produtos 

CPCJO Dezembro  
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HP Inc 

Campanha de Natal POS 2017: 40 
Bilhetes cinema "Star Wars", com 
transporte e lanche no valor de 
1165,06€.  

Doação de 
bens/produtos 

Outurela – Clube de Jovens (20); Caxias –Batoto Yetu (9); Bairro do 
Pombal – Pombal XXI (4); Alto da Loba – Centro Comunitário Alto da 
Loba (6) 

Dezembro  

HP Inc. 
Campanha "Recolha de material 
escolar" 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - POS e DGPH "Residentes dos Bairros Municipais" Setembro 

HP Inc. Doação de impressora  
Doação de 
bens/produtos 

Associação Laje em Movimento Agosto 

HP Inc.  1 Portátil e 1 desktop 
Doação de 
bens/produtos 

CMO - DASSJ - Famílias refugiadas Janeiro 

HP Inc.  

Colaboradora da HP Inc. cedeu: - 
livros didáticos; brinquedos; ferro de 
engomar; roupa de bebé e de 
grávida; impressora; escaparate de 
madeira; cadeira de verga para 
criança; árvore de Natal. 
 

Doação de 
bens/produtos 

Moradores Municipais; Famílias Refugiados; várias entidades 2017 

HPE 
Campanha de Natal POS 2017: 150 
Bilhetes Circo  

Doação de 
bens/produtos 

Ludoteca Marquês de Pombal (50) e Centro Sagrada Família (100) Dezembro  

HR Hospitalar Luvas cirúrgicas  
Doação de 
bens/produtos 

Várias entidades janeiro 

Immochan 
Mostra de Emprego e 
Empreendedorismo 

Voluntariado Várias Empresas Setembro 
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IMS Health Donativo de 500€ Donativo Academia dos Champs outubro  

Instituto de 
Informática 

40kg de brinquedos; 75kg de roupa 
de adulto e de criança; 1 cama de 
bebé em madeira; 1 cadeira de bebé 
para automóvel 

Doação de 
bens/produtos 

Bombeiros Voluntários de Algés e Leões de Porto Salvo -  Vitimas dos 
Incêndios Florestais 

Outubro  

Instituto de 
Informática 

Campanha de Natal POS 2017: 47 kg 
de brinquedos e uma carrinha de 
bebé para automóvel. 

Doação de 
bens/produtos 

Casa do Parque e Ludoteca Marquês Pombal  Dezembro  

Intermarché 
Campanha de Natal POS 2017: 
Cabazes de Natal no valor de 1000€ 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - DGPH "Residentes dos Bairros Municipais" Dezembro  

ITQB 
Campanha de Natal 2016 - Recolha 
de produtos de higiene pessoal 

Doação de 
bens/produtos 

Casa de Betânia Janeiro  

ITQB 
Campanha de Natal 2016 - 
Brinquedos e lanche 

Doação de 
bens/produtos 

EMDIIP - jardim infantil Condessa de Cuba  Janeiro  

ITQB 
Campanha de Natal 2016 - iniciativa / 
demonstração de experiências 
científicas  

Voluntariado EMDIIP - jardim infantil Condessa de Cuba  Janeiro 

Lemon 
100 Entradas para o Festival Panda, 
no valor de 2000€ 

Doação de 
bens/produtos 

Ludoteca da Fundação Marquês de Pombal Junho 

Liftworld 
Dinamizou a 3ª sessão "Marketing 
Pessoal e Organizacional""  

Voluntariado  CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" Outubro  
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Longa Vida Cedência de produtos: iogurtes  
Doação de 
bens/produtos 

CMO - DASU 2017 

Mars 

Campanha de Natal POS 2017: 
Chocolates:65 caixas: M&MS CRISPY 
170G*27 ( equivale a 1755 
embalagens); 45 caixas de 8kg de 
Mars minis; 250 caixas : M&M'S 
SINGLE AMENDOIM 45G*24 ( 
equivale a 6000 embalagens) - valor 
de 2687,2 €  

Doação de 
bens/produtos 

Almoço Natal Sénior - 900 idosos; Festa Interinstitucional; Festa DBDI 
Algés; Festa Embarca; Festa CCAL; Festa Associação Santa Cruz; Reforço 
de 24 cabazes da DGPH; Assomada; Centro Sagrada Família; Ludoteca 
Marquês de Pombal; CNBC; Família Global; Casa da Fonte; Ajuda de Mãe; 
Escola Conde de Oeiras (alunos que fizeram postal de natal POS, imagem 
e slogan da Campanha de Natal POS; Café Memória; 

Dezembro  

Mc Donald’s  Programa de Verão 50 senhas  
Doação de 
bens/produtos 

Ludoteca Marquês de Pombal Maio  

Mc Donald’s  
50 Senhas para as crianças - Férias da 
Páscoa 

Doação de 
bens/produtos 

Ludoteca Marquês de Pombal Março 

Mc Donald's 
Campanha "Recolha de material 
escolar" 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - POS e DGPH "Residentes dos Bairros Municipais" Setembro 

Mc Donald's 
Dinamizou a 1ª sessão "Gestão do 
bem-estar organizacional"  

Voluntariado  CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" Setembro  

Mc Donald's 
Programa de férias Natal - senhas 
refeição  

Doação de 
bens/produtos 

Ludoteca Fundação Marquês de Pombal  Novembro  
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Millennium BCP 

Mobiliário (1 secretária, 2 candeeiros 
base porcelana, 2 mesas redondas de 
madeira, 3 cadeiras, 6 cadeirões com 
rodas, 2 mesas de tampo de pedra, 
móvel de apoio, caixote de lixo, 
frigorífico pequeno) 

Doação de 
bens/produtos 

Projeto "Apartamentos Coragem" - projeto DASSJ Janeiro 

Mindfulness: Dra. 
Sónia Morais  

Dinamizou a 2ª sessão "Terapias e 
Técnicas de relaxamento" e pack de 
bem-estar em parceira com o 
CEFIDEC, VelvetSpring e biodanza, 
para o sorteio realizado na última 
sessão  

Voluntariado CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" Outubro  

MUN-SI Palestra sobre nutrição  Voluntariado Instituto de Informática (Segurança Social) Novembro  

Nestlé 
4 Secretárias, 4 móveis fechados, 2 
estantes, 1 móvel pequeno, 1 móvel 
de gavetas 

Doação de 
bens/produtos 

Ludoteca Fundação Marques de Pombal Outubro 

Nestlé 
Oferta de bens para a 
Corrida/Caminhada a favor da 
"Erradicação da Paralisia Infantil" 

Doação de 
bens/produtos 

Corrida/Caminhada a favor da "Erradicação da Paralisia Infantil" Março 

Nestlé 1 Máquina de Café e cápsulas 
Doação de 
bens/produtos 

DASSJ - CMO "Família de Refugiados" Agosto 

Nestlé 92 Livros educativos  
Doação de 
bens/produtos 

AJUDE e Batoto Yetu Julho 
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Nestlé 200 Barras de cereais 
Doação de 
bens/produtos 

CMO - DASU "Feira Animal" Março 

Nestlé 62 T-shirts 
Doação de 
bens/produtos 

CMO - DASU "Feira Animal" Março 

Nestlé 
200 Barras de cereais e iogurtes 
"Longa Vida" 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - DASU "Sunset Canino" Setembro  

Nestlé 3.000 € Donativo Projeto Munsi - CMO  2017 

Oeiras 
International 
School 

Campanha de Natal POS 2017: 
Brinquedos e roupas 

Doação de 
bens/produtos 

Projeto Família Global Dezembro  

outCOme Donativo: 112,50€ Donativo ARIA "Comemoração do dia Mundial da Saúde Mental" Outubro  

outCOme  
Dinamizou a 1ª sessão "Gestão do 
bem-estar organizacional"  

Voluntariado CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" Setembro  

Purina Saquetas de ração para cães  
Doação de 
bens/produtos 

CMO - DASU "Sunset Canino" Outubro 

Remax Oeiras 
Golden Line 

1250 t-shirts  
Doação de 
bens/produtos 

CPCJO "Apenas o coração pode bater" Abril 

Rotary Club de 
Oeiras 

Angariação de Bens "TARDE MUSICAL 
SOLIDARIA " 

Voluntariado 
Banco Alimentar do Centro Social e Paroquial Nª Senhora da Barra-
Oeiras 

Maio  
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Rotary Club de 
Oeiras  

Bolsa social desportiva, no valor de 
350€ 

Donativo Clube de Basquete de Paço de Arcos 2017 

Rotary Club de 
Oeiras  

22 Estágios por um dia - Projeto 
“Educação, Vocação, Liderança” 

Voluntariado AKI; MSD e outras empresas 2017 

Sanofi 
Máscaras "anti-gripe" - 4800 
unidades 

Doação de 
bens/produtos 

Rede de Lares do Concelho Maio  

Sanofi Donativo de 2000€  Donativo Projeto "MUN-SI" - DASSJ/CMO  Novembro  

Sea Agency - 
Agência de 
Empreendedores 
Sociais  

Palestra “Branding You”. Voluntariado Rotary Club de Oeiras Novembro 

Sea Agency - 
Agência de 
Empreendedores 
Sociais  

Dinamizou a 3ª sessão "Marketing 
Pessoal e Organizacional" e ofereceu 
uma vaga para frequência no 
workshop "Vitamina E - atitude 
empreendedora" para o sorteio 
realizado na última sessão  

Voluntariado  CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" Outubro  

Solplay 
Redução de pagamento pela estadia 
dos participantes  

Donativo "Férias em Saúde" - DASSJ - CMO Dezembro  

Solplay Televisores 
Doação de 
bens/produtos 

Famílias de Refugiados - DASSJ Abril 
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Sonae 
Campanha de Natal POS 2017: 500 
Cabazes Natal no valor de 5801,25€ 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - DGPH "Residentes dos Bairros Municipais" Dezembro  

Stockuno Produtos  
Doação de 
bens/produtos 

CMO - DASU "SUNSET CANINO" Outubro  

Stone Soup 

Dinamizou a 5ª sessão 
"Sustentabilidade e criação de 
negócios sociais" com convidados e 
oferta de uma vaga para frequência 
de curso na Stone Soup Academy 
para o sorteio realizado na última 
sessão  

Voluntariado CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" Novembro  

Sumol + Compal Sumos laranja (embalagens 5kg) 
Doação de 
bens/produtos 

Família Global; Projeto Embarca; Associação Amigos de Stª Cruz; Festa 
de Natal Interinstitucional; Festa de Natal do CCAL;  

Dezembro  

Sumol+ Compal 
Patrocínio da "10ª Caminhada das 
Famílias" 

Voluntariado Associação de Moradores 18 de maio Maio  

Sumol+ Compal 

Águas Serra Estrela; Sumol Ananás; 
Sumol Laranja; Compal Clás Néc 
Laranja Algarve; Compal Clâs Néc 
Pera Rocha; – edição escolas a 26 de 
Novembro no auditório da Biblioteca 
Municipal de Oeiras 

Doação de 
bens/produtos 

"Oeiras Internet Challenge" - Biblioteca Municipal de Oeiras 
Novembro, 
2016  
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Sumol+ Compal 
Donativo anual de 7500€ ao 
programa de saúde "Eu Passo" 

Donativo CMO - DASSJ "Eu Passo" Dezembro  

Taguspark 

Cedência do Pequeno Auditório, do 
Centro de Congressos do Taguspark, 
Núcleo Central – 6 utilizações - 900€ 
No âmbito do sorteio na última 
sessão, oferta de uma cedência deste 
espaço a uma entidade participante.  

Voluntariado CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" 
Setembro a 
Dezembro  

Taguspark 

" TAGUSPARK CONNECT CHALLENGE 
2017" em parceria com a outCOme: 
oferta de materiais, bens e 
eletrodomésticos angariados durante 
o evento 

Doação de 
bens/produtos 

ARIA  Dezembro  

Taguspark 

 TAGUSPARK CONNECT CHALLENGE 
2017 em parceria com a outCOme: 
oferta de materiais, bens e 
eletrodomésticos angariados durante 
o evento 

Doação de 
bens/produtos 

Apartamentos SOS - CMO Dezembro  
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Taguspark 

Cedência gratuita de auditório do 
Centro de Congressos do Taguspark - 
Núcleo Central, atarvés do Taguspark 
- Causas Justas - Olhares sobre a 
Infância - Acolhimento familiar, 
Procuro alguém "louco por mim"- 
2906,61€ 

Voluntariado CPCJO Novembro 

Talenter Brindes - fitas para credenciais  
Doação de 
bens/produtos 

 CMO - DASU "Feira Animal" Maio  

Talenter 

Encaminhamento de cidadãos em 
situação de desemprego para os 
processos de recrutamento, 
regularização de documentos e 
entrega de bens alimentares ou 
roupas. 

Voluntariado Associação Mundo Feliz Julho  

Talenter 
Campanha "Recolha de material 
escolar" 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - POS e DGPH "Residentes dos Bairros Municipais" Setembro 

Talenter 
Team Bulding ambiental - limpeza de 
areal da zona ribeirinha de Algés 

Voluntariado CMO - DASU - limpeza do areal da zona ribeirinha de Algés 
Transitou para 
2018  

Talenter 
Ação Voluntariado Team Building: em 
parceria com a Robiallac (cedência de 
tintas) 

Voluntariado Academia dos Champs Setembro 
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Teixeira Duarte Rolos papel  
Doação de 
bens/produtos 

Ludoteca Marquês de Pombal; Centro Social e Paroquial Nossa Senhora 
das Dores 

Janeiro 

The Dreamery 

Rebranding dos serviços: “Banhos & 
Cãopanhia” e “ECOAUTO Lavagem 
Automóvel” - nova imagem e 
desenvolvimento de materiais de 
comunicação 

Voluntariado CerciOeiras Anual 

VelvetSpring 

Dinamizou a 2ª sessão "Terapias e 
Técnicas de relaxamento" e ofereceu 
o seu  pack de bem-estar em parceira 
com o CEFIDEC, mindfulness e 
biodanza, para o sorteio realizado na 
última sessão  

Voluntariado CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" Outubro  

Virgilio Varela 
Consulting 

Dinamizou a 7ª sessão "Trabalho 
colaborativo e partilha" e ofereceu 
duas horas coaching, para o sorteio 
realizado na última sessão  

Voluntariado CMO – POS projeto Bolsa de partilha: "Ciclo de Workshops" Dezembro  



 

 

Anexo III – Plano de Ação 2018  

Eixos 
Estratégicos Objetivos Projetos  

Entidade 
Promotora Cronograma 

Desenvolvimen
to e 

sustentabilidad
e do Programa 
Oeiras Solidária  

Alargar Rede 
de Parceiros/ 

Ativar a 
plataforma 

colaborativa 

Reunião de abertura do 
ano 

CMO Março 

Formação "Capacitação 
do Grupo de Ativação" 

Virgilio Varela 
Consulting 

Março 

Ação de Sensibilização 
GRACE - Como Investir 

na Comunidade? 

GRACE e 
Fundação Aga 

Khan 
Abril 

Ação de Sensibilização 
GRACE - "Como 

mobilizar empresas 
para projetos sociais" 

GRACE  Abril 

Avaliação de Impacto 
do POS 

Stone Soup  Março a Agosto 

Aniversário Programa 
"Oeiras Solidária" 

subordinado ao tema 
"Negócios Sociais e 

Respostas Inovadoras" 
e entrega de prémio 
"Compromisso com a 

Comunidade"  

CMO  Setembro 

Gestão e Organização 
do Programa  

CMO  

Anual 

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/DASU 

Anual 

  Ação 
Social/Saúde/Habitaçã

o 

CMO/DCDS/DE/
DGPH   
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  Cultura 

  Educação e Desporto 

  Inovação Social 

Um  Concelho 
Inovador, Ativo 

e Saudável   

Campanha de recolha 
de material escolar 

Junho a 
Agosto/ 

Setembro 

Mediar a 
concessão de 
apoios entre 

Agentes Locais 
do Concelho 

Apoio às necessidades 
das organizações locais 
(Sociais, Desportivas, 

Culturais) 
CMO e Serviços 
Interlocutores 

Anual 

  

  

  

  

  Campanha de Natal 
Novembro e 
Dezembro 

 


