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1. Introdução 

 

A Câmara Municipal de Oeiras (CMO) há longos anos que valoriza o desempenho social e ético 

das diversas organizações, sejam estas públicas ou privadas, tendo investido na criação de 

condições para o seu desenvolvimento, concebendo um programa de iniciativa municipal – O 

Programa Oeiras Solidária (POS) que prossegue estes objetivos. 

O POS tem como missão prioritária desenvolver as diferentes dimensões da responsabilidade 

social, nomeadamente a económica, a social, a ambiental e a cultural. Tem uma estrutura 

aberta, multissetorial, tendo em vista a promoção e salvaguarda do desenvolvimento local, 

incidindo fundamentalmente ao nível da cooperação externa e associando, de modo voluntário, 

entidades de referência do mundo empresarial e da sociedade civil.  

Substantivamente, trata-se de uma plataforma colaborativa que promove a colaboração entre 

as organizações, através da partilha de experiencias, saberes e recursos. 

 

Devido à maturidade alcançada de funcionamento do POS, constituído em 2004 e percursor a 

nível nacional de uma experiência partilhada de responsabilidade social, pretende-se 

incrementar a sua ação através da adoção de outras medidas nesta matéria, em benefício das 

populações locais.  

 

Ao longo de 2015, o POS deu continuidade ao seu posicionamento na plataforma como 

mediador das relações entre agentes locais, procurando acelerar as respostas às necessidades 

identificadas, adotando estratégias win-win. No entanto, assumiu uma aposta clara na mudança 

de conceção estratégica de funcionamento, privilegiando a promoção do desenvolvimento de 

projetos, que difundam ações, alinhados com a estratégia do Município, em detrimento de 

medidas assistencialistas. Esta abordagem permite a concertação da intervenção dos diferentes 

agentes no mesmo território.  

 

A equipa que gere o programa é composta por 2 técnicos superiores, contando com o apoio de 

interlocutores por parte da Divisão de Educação, do Departamento de Ambiente e 

Equipamento, da Divisão de Cultura e Turismo, Divisão de Recursos Humanos e Departamento 

de Coesão e Desenvolvimento Social.  

É de salientar ainda a importante colaboração de: 

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

divulgação nos órgãos de comunicação e elaboração da Revista “POS - 10 Anos a Criar 

Laços”. 
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• Gabinete de Prospetiva Desenvolvimento Estratégico e Informação Geográfico (GPDEIG) 

– tratamento de dados recolhidos sobre a dinâmica empresarial do Concelho / 

caracterização das principais empresas; Localização das empresas por parque 

empresarial; Caracterização do perfil das empresas aderentes ao programa municipal 

“Oeiras Solidária” (POS), bem como na elaboração de formulários de suporte ao 

programa – estudo apresentado na Revista “POS - 10 Anos a Criar Laços”. 

• Oeiras Invest – no apoio à conceção de inquéritos de satisfação dirigidos às empresas e 

entidades beneficiárias, e tratamento dos dados recolhidos. 

 

Destaca-se ainda a constituição de um grupo de trabalho envolvendo técnicos de diferentes 

serviços da Autarquia (Divisão de Recursos Humanos, Divisão de Gestão Organizacional, 

Gabinete Comunicação) com o objetivo de fomentar a reflexão sobre uma Política integrada 

de Responsabilidade Social do Município de Oeiras. 
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2. Enquadramento  

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

2015, 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 

10 de Fevereiro do ano em causa: 

Eixos Estratégicos Objetivos Projetos  Cronograma 

Desenvolvimento e 
sustentabilidade do 

Programa Oeiras 
Solidária  

Alargar Rede de 
Parceiros /                                                                   

Ativar a plataforma 
colaborativa 

Semana da Responsabilidade 
Social 

22 a 29 de Setembro 

  

Marketplace Festas do Concelho 

Gestão e Organização do 
Programa  

Anual 

  

Um Concelho 
ambientalmente 

sustentável 

Fomentar projetos 
integrados 

potenciando o seu 
impacto. 

Promoção e Sensibilização 
Ambiental 

Anual 
Apoio Animal 

Horta Biológica  

Um Concelho líder 
na educação e que 
aposta nas novas 

gerações 

“Regresso à Escola” Julho/ Setembro 

Projeto INTEGRARTE 

Anual Projeto “DESINGOSTA" 

Projeto "SALA MAR" 

“Apenas o Coração Pode 
Bater” - mês da Prevenção 

dos Maus Tratos 
Abril 

Um Concelho 
Solidário, Ativo e 

Saudável   

Apoiar a Rede de 
Organizações 

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 
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3. Ações desenvolvidas em 2015 

Restringindo-nos à atividade do POS, durante o ano de 2015, destacam-se as seguintes ações 

estruturais: 

 

Ação Descrição 

Sessão de Abertura de Ano POS  De forma a incentivar a participação das entidades 

aderentes, a equipa do POS organizou um encontro que 

visou promover a programação das suas práticas de 

responsabilidade social e abrir perspetivas de trabalho 

mais integrado e alinhado com a estratégia do 

município, dando destaque à apresentação de projetos 

em parceria ou consórcio. Esta ação decorreu a 10 de 

Fevereiro. 

“Apenas o Coração Pode Bater” 
Campanha de Prevenção dos Maus 

Tratos 
 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras 

em parceria com as Comissões limítrofes, CPCJ da 

Amadora, CPCJ de Cascais, CPCJ de Sintra Ocidental e 

CPCJ de Sintra Oriental, associou-se à iniciativa do Mês 

da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude 

(MPMTIJ), que decorre anualmente no mês de Abril em 

todo o país, à semelhança do que acontece em diversos 

países europeus.  

Pretendeu-se, com esta iniciativa, tornar visível o 

interesse comum das instituições do Concelho 

relativamente ao problema dos maus tratos na infância, 

consciencializando a comunidade para o seu papel na 

prevenção do abuso infantil, bem como promover nas 

famílias o exercício de uma parentalidade positiva, sem 

recurso à violência verbal ou física. 

O POS fez parte da equipa de planeamento e 

implementação da campanha no Concelho de Oeiras, 

nomeadamente nas ações respeitantes a: 

• Laço Humano (organização com o 

envolvimento da The Dreamery, apoio 

Fundação PT e Coca-Cola e envolviemto de 
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outras empresas na sua construção); 

• Exposição dos trabalhos concorrentes ao 

melhor cartaz alusivo à temática, em locais 

públicos, designadamente Centros 

Comerciais; 

• Sensibilização da comunidade através de 

pacotes de Açúcar com a edição de frases das 

crianças alusivas à problemática, com o 

envolvimento da DELTA; 

• Produção de Spot alusivo à temática e 

divulgação do mesmo nas televisões nacionais, 

com o envolvimento da The Dreamery. 

Marketplace Esta iniciativa parte de um modelo holandês e tem 

como objetivo constituir um mercado social que facilite 

e incentive a cooperação entre empresas e instituições 

sem fins lucrativos, tendo em conta os interesses e 

recursos de ambos os setores. 

A edição do Marketplace em Oeiras, que aconteceu no 

dia 25 de Junho no Centro de Congressos do Taguspark, 

formalizou 115 matches (ofertas de produtos e 

serviços) entre empresas e instituições de carácter 

social. Este mercado reuniu, num único espaço, cerca 

de 100 representantes de empresas e instituições e 

alcançou um impacto social estimado de cerca de 

165.000€ como resultado das diversas parcerias 

concretizadas. 

Leilão edpcooljazz No âmbito do Festival edpcooljazz, a organização, em 

parceria com o Município de Oeiras, realizou um leilão 

solidário com a licitação de uma guitarra que foi 

autografada por Mark Knopfler à frente do vencedor 

momentos antes de subir ao palco do festival mais cool.  

A receita do leilão reverteu na totalidade para a 

Instituição de Solidariedade Social CerciOeiras, mais 

propriamente para a aquisição de material técnico 
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essencial para o bem-estar dos utentes da instituição. O 

valor angariado foi de cerca de 8.000€ 

O POS esteve envolvido nesta iniciativa através da 

seleção da entidade a beneficiar da mesma. 

Campanha de Recolha de Material 

Escolar 

Pelo segundo ano consecutivo, o POS, em articulação 

com a Divisão de Educação, promoveu uma campanha 

de recolha de material escolar a ser distribuído junto de 

alunos carenciados. 

A distribuição do material escolar privilegiou os alunos 

do 1º e 5º ano, escalão A, e na medida do possível, os 

alunos dos mesmos anos do escalão B, de todos os 

agrupamentos escolares, conforme informação 

recolhida pelo serviço competente. Nesta ação, 

destaca-se a participação dos seguintes parceiros: Ace 

Combined, Astrazeneca, BMW, Chep, Fundação AXA – 

Corações em Ação, McDonalds, Pfizer, Philips, Rotary 

Oeiras, Talenter. 

Em termos conclusivos, cerca de 885 alunos de diversas 

escolas do concelho tiveram acesso, no início do ano 

letivo, a material escolar básico, tendo sido realizada 

uma cerimónia de entrega simbólica a 25 de Setembro, 

no Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro. 

Conferência “Oeiras Solidária – 10 
anos a criar laços” 
 

O POS organizou uma conferência que visou trocar 

experiências, aprofundar e incentivar boas práticas no 

âmbito da Responsabilidade Social, junto de empresas e 

organizações locais, reforçando perspetivas de trabalho 

mais integrado e alinhado com a estratégia do 

Município. 

Esta iniciativa realizou-se no dia de comemoração da 

constituição do programa, 29 de Setembro, no 

Auditório da Biblioteca Municipal de Oeiras, 

destacando-se painéis com vista à reflexão sobre as 

seguintes temáticas: Responsabilidade Social Interna; 

Importância da medição de Impacto; Responsabilidade 
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Social Externa e Iniciativas no âmbito da 

Empregabilidade. 

O encontro terminou com o lançamento da revista POS 

e visita à Exposição: “Oeiras Solidária em Imagens – 

Canon Portugal” 

Revista “POS – 10 anos a criar 
laços” 

No âmbito dos 10 anos de funcionamento do 

programa municipal “Oeiras Solidária” foi considerado 

o interesse na edição de uma revista especial sobre o 

funcionamento desta plataforma colaborativa 

Esta revista, teve como objetivo dar uma maior 

visibilidade e notoriedade ao programa pelos conteúdos 

apresentados e podendo constituir-se como mais uma 

forma de captar novas empresas e por esta via, um 

maior investimento na Responsabilidade Social, no 

território de Oeiras. 

À data do seu lançamento, o executivo comprometeu-

se com uma edição anual de uma publicação associada 

a esta área. 

Exposição Itinerante Oeiras 
Solidária em Imagens – Canon 
Portugal” 

Na sequência de exposição de painéis relativos ao POS, 

aquando da Conferência “Oeiras Solidária – 10 anos a 

criar laços”, foi considerado o interesse de fazer uma 

itinerância dos mesmos com vista a dar mais 

visibilidade ao programa. Esta ação decorreu entre dia 

29 de setembro e 18 de Janeiro nos seguintes locais: 

Biblioteca de Oeiras, Biblioteca de Algés, Biblioteca de 

Carnaxide, Oeiras Parque, TagusPark, AERLIS e Alegro – 

Alfragide. 

V Encontro de jovens “Agora 

Falamos Nós” 

Esta iniciativa foi organizada pela Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Oeiras em parceria com o 

Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e da 

Adolescência do Hospital São Francisco Xavier, a 

Câmara Municipal de Oeiras, e os agrupamentos 

educativos do Concelho. Está integrada num dos 

projetos da modalidade alargada a que foi dada a maior 
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importância, quer pelas entidades que envolve quer 

pelo princípio que defende: o direito de dar a voz às 

crianças e a capacidade de as ouvir. Estes encontros de 

jovens têm tido uma periocidade bienal e têm 

percorrido várias temáticas consideradas importantes 

para os seus promotores.  

A temática escolhida em 2015, foi a dos Pilares de 

Sustentabilidade e teve por objetivos: a)Promover a 

participação ativa na sociedade bem como fomentar o 

potencial criativo existente junto de crianças e jovens 

b)Sensibilizar a comunidade para a necessidade do seu 

envolvimento e participação nos processos de 

mudança.  

O POS fez parte da equipa de planeamento e 

organização de todo o evento, que decorreu a 28 de 

Outubro. Esta iniciativa reuniu o apoio da Auchan, 

Coca-Cola, AKi e McDonald’s. Teve como destinatários 

40 jovens, representantes dos 11 Agrupamentos de 

Escola do Concelho, dos cursos da AERLIS, dos 3 

Projetos Escolhas e da Associação Dreamteens. 

TLT Oeiras O Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social, 

com o apoio do POS, promoveu uma edição piloto do 

programa TLT Oeiras, da responsabilidade da 

organização SAPANA.org. 

Este programa tem como target indivíduos 

desempregados, de difícil colocação no mercado de 

trabalho (desempregados de longa duração, reclusos e 

minorias étnicas) que participam numa dinâmica de 

criação de valor e de desenvolvimento de redes 

transversais de ajuda.  

A edição piloto decorreu em Novembro de 2015 e 

abrangeu 19 desempregados. O POS foi parceiro neste 

programa através do envolvimento de empresas 

aderentes à plataforma (nomeadamente a Essilor, 

Cisco, HP Inc) enquanto júris dos participantes da ação 
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e na criação de uma rede de mentoria, promovendo a 

plataforma como uma ferramenta que promove a 

coesão social e empregabilidade intraconcelhia.  

Campanha de Natal Com a aproximação do Natal importa garantir que as 

pessoas em situação de maior fragilidade social e 

económica, possam viver esta época festiva de forma 

mais feliz e reconfortante. Neste sentido, e à 

semelhança do ano anterior, o POS promoveu uma 

Campanha de Natal tendo em consideração as 

orientações estratégicas do Município. 

Este ano, o Município propôs uma aposta clara no apoio 

a crianças com menor enquadramento familiar, pessoas 

portadoras de deficiência, reclusos e idosos. Foram 

dadas indicações das necessidades diagnosticadas por 

um conjunto de entidades que trabalham com estes 

grupos populacionais.  

Foram garantidos 30 apoios, como a oferta de 

brinquedos, de bens alimentares e de higiene, ou de 

bilhetes para atividades culturais, a 22 entidades 

públicas e da economia social. Estes apoios foram 

garantidos por 27 empresas (descriminado no quadro 

de apoios, em anexo). 

Implementação de instrumentos 

de gestão  

Com vista à monitorização e avaliação do Programa, 

foram elaborados (colaboração OeirasInvest e 

GPDEIG) e aplicados os seguintes formulários: 

• Inquérito de satisfação para empresas (anual); 

• Inquérito de satisfação para organizações 

beneficiárias (anual); 

• Feedback relativo a realização de ação de 

colaboração para as empresas (a enviar por 

cada iniciativa);  

• Feedback realização de ação de colaboração 

para organizações beneficiárias (a enviar por 

cada iniciativa). 
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• Formulário de candidatura para projetos das 

diversas entidades; 

• Grelha de apresentação de necessidades das 

entidades. 

• Modelo de funcionamento e fluxograma do 

POS 

Levantamento de funcionalidades 

e arquitetura de Portal “Oeiras 

Solidária” 

No âmbito do funcionamento do POS tem vindo a ser 

sentido, com uma premência crescente, a necessidade 

de comunicar e promover a comunicação com os 

diferentes parceiros, de forma célere e efetiva, bem 

como a comunicação das ações desenvolvidas no 

âmbito da responsabilidade social e boas práticas para 

todos os agentes envolvidos. 

Assim o POS aposta na criação de um portal “Oeiras 

Solidária” que permita informar os parceiros e a 

comunidade, do trabalho desenvolvido por todos os 

intervenientes, na área da Responsabilidade Social, e 

projetar novas iniciativas, permitindo por um lado uma 

redução de custos e por outro um aumento muito 

grande da transparência. Com esse objetivo, foi já 

desenvolvido um trabalho com a Divisão de Tecnologias 

e Sistemas de Informação sobre as funcionalidades e 

arquitetura do portal, prevendo-se no próximo ano 

reunir as condições necessárias para o design e o 

desenvolvimento efetivo do portal. 

Candidaturas a programas de 

financiamento Europa 20-20 

 

Em articulação com a área respeitante às Geminações 

do Município/ Redes para o Desenvolvimento, a equipa 

POS empenhou-se, e tem-se esforçado por constituir 

uma rede de municípios europeus, de forma a 

conseguir reunir as condições necessárias para 

submeter candidaturas às linhas de financiamento, 

“Twin of Towns” e “Network of Towns” - Programa 

Europa para os Cidadãos, nomeadamente em áreas que 

possibilitem a replicação/melhoria do Programa “Oeiras 
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Solidária”, capacitação organizacional e promoção de 

networking empresarial e estratégias de atenuação dos 

efeitos da crise económica europeia. Para tal foram 

enviados ofícios a 6 Municípios Europeus, encontrando-

nos a aguardar resposta. 

Estabelecimento e manutenção 

de parcerias estratégicas 

No sentido de estabelecer parcerias estratégias que 

acrescentassem valor à intervenção possibilitada pelo 

POS, diligenciou-se no sentido do estabelecimento de 

reforçar algumas formas de cooperação: 

• Associação Portuguesa de Ética Empresarial- na 

promoção do desenvolvimento sustentável 

junto do tecido empresarial, tendo as 

Comissões Técnicas que funcionam sob sua 

responsabilidade elaborado as Normas 

Portuguesas neste domínio – NP 4460, NP4469-

1, NP 4469-2, e ainda por ser o “focal point” do 

United Nations Global Compact e coordenadora 

da Global Compact Network Portugal.  

• Associação Cáritas Portuguesa – responsável 

pela plataforma “InSpira – Rede de 

Competências Cáritas” - instrumento 

facilitador, ágil e económico que tem por 

objetivo aproximar pessoas com mais de 45 

anos que procuram trabalho e empregadores, 

que procuram as competências e os saberes 

destas pessoas. 

Foi ainda dada continuidade às parcerias estratégicas 

anteriormente estabelecidas, nomeadamente: 

• Associação Empresarial da Região de Lisboa- 

no domínio da promoção da empregabilidade 

e desenvolvimento local e divulgação 

recíproca de iniciativas. 

• GRACE- nas áreas da informação e partilha de 

boas práticas e afetação de recursos 
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empresariais ao território de Oeiras; 

• Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas- no domínio da investigação e 

integração de estudantes na área da 

responsabilidade social camarária; integração 

de um estágio curricular e proposta de um 

modelo integrado do desenvolvimento da 

Responsabilidade Social no Concelho de 

Oeiras; 

• OeirasInvest - na área do apoio às 

necessidades dos agentes económicos como 

estímulo à criação de emprego e na presença 

e colaboração técnica nos eventos POS; 

• Associação CAIS – divulgação dos micro-

negócios e dos seus produtos e apoio à venda 

da revista CAIS, com vista à promoção da 

capacitação de indivíduos em situação de 

exclusão social. 

A partir da adesão do Município de Oeiras à Rede 

Nacional de Responsabilidade Social das 

Organizações (RSO PT), destacamos ainda a 

colaboração na realização de Seminário “O Papel 

das Organizações na Prevenção e Combate ao 

Tráfico de Seres Humanos”, realizado a 26 de 

Novembro. 

Reformulação dos documentos 

enquadradores do POS 

(continuidade GCAJ) 

Conforme planeado, ao longo de 2015 foram 

desenvolvidos e reformulados documentos 

enquadradores do POS, de forma conceber um novo 

enquadramento formal que permita uma eficaz e 

transparente adesão/formalização de parcerias. 

Destacam-se os seguintes documentos: regulamento, 

declaração de adesão e protocolo de adesão. 

Aguarda-se a aprovação dos mesmos pelos órgãos 

competentes para posterior submissão a audiência 
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pública. Prevê-se que, no ano de 2016, o novo 

enquadramento formal esteja efetivamente 

implementado. 

Reforço de Sinergias com 

entidades corporativas 

Com vista à consolidação de sinergias com as entidades 

corporativas, a CMO apoiou algumas iniciativas no 

âmbito do POS, nomeadamente: 

- Integração de iniciativa Pais e Filhos, da 

responsabilidade da PEPSICO, em programa de 

animação organizado pela CMO na Fábrica da Pólvora; 

- Inscrição de 31 colaboradores da PEPSICO na Corrida 

Marginal à Noite; 

- Cedência de espaço à ESSILOR para a realização de 

rastreios visuais gratuitos no evento "Mexa-se na 

Marginal"; 

- Cedência de espaço à MSD para a realização de 

rastreios gratuitos na área da saúde, no evento "Mexa-

se na Marginal"; 

- Desenvolvimento de atelier de reciclagem para 

sensibilização ambiental na Taça Coca-Cola; 

- Inscrição gratuita de 15 colaboradores de 17 empresas 

na Corrida do Tejo. 

Grupos de Trabalho Grupo de reflexão sobre a responsabilidade social 

interna da CMO: Na sequência de receção de 

informação relativa a prémios e distinções na área das 

boas práticas de sustentabilidade, empregabilidade e 

responsabilidade social, a equipa do Programa “Oeiras 

Solidária” efetuou uma análise dos mesmos de forma a 

apurar sobre a pertinência e eventuais condições de 

submissão de candidatura por parte da CMO. Após 

análise desta informação foi proposto a constituição de 

um grupo de reflexão sobre a responsabilidade social 

interna da CMO, com levantamento das ações que são 

desenvolvidas, reflexão e delineamento de estratégias 

de melhoramento do trabalho realizado e 
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sistematização de um plano de ação e de comunicação 

nesta área, suscetível de ser submetido a futuras 

candidaturas. 

Grupo de trabalho para a integração e acolhimento de 

refugiados 

- Na sequência de crise europeia de refugiados foi 

criado um grupo de trabalho para acolhimento e 

integração desta população, coordenado 

Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social, 

tendo a equipa do POS integrado o mesmo. 

Alguns números relativos ao 

funcionamento do POS 

Ao longo deste ano a equipa do POS participou ainda 

em 25 conferências, seminários e/ou workshops, 

sendo que destas iniciativas organizou, esteve 

envolvido na organização ou participou enquanto 

preletor, em 9. 

Reuniu ainda com 72 organizações distintas pelo 

menos uma vez, com vista ao estabelecimento ou 

reforço de parcerias bem como delineamento de 

estratégias de intervenção conjuntas. 
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4.  Comunicação Ações POS 

 

Material Descrição 

 

Cartaz Campanha 

“Apenas o Coração 

Pode Bater” 

 

Pacotes de açúcar - 

Campanha “Apenas 

o Coração Pode 

Bater” 
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Marketplace/ 

Oeiras 

 

Leilão edpcooljazz 
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Campanha de 

Recolha de 

Material Escolar 

 

 

Capa Revista POS 
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Contracapa Revista 

POS 

 

Exposição 

Itinerante “Oeiras 

Solidária em 

Imagens – Canon 

Portugal” 

 

Assinatura 

Conferência “Oeiras 
Solidária – 10 anos a 
criar laços” 
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V Encontro de jovens 
“Agora Falamos Nós” 

 

TLT Oeiras  
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Campanha de Natal 

 

Foi realizada uma reportagem pelo programa de televisão “Imagens de Marca” sobre a 

Campanha de Natal: http://imagensdemarca.sapo.pt/atualidade/oeiras-um-concelho-que-

quer-deixar-marca-solidaria/ . 

 

5. Prémios e Distinções 

No que respeita ainda à área da Comunicação, o Município de Oeiras foi referenciado em quatro 

categorias do Grande Prémio APCE – Excelência em Comunicação, cuja gala teve lugar no dia 15 

de julho, em Lisboa. Na categoria Campanha de Comunicação de Responsabilidade Social foi 

considerado trabalho de mérito o do POS. 

 

A direção do GRACE deliberou distinguir, anualmente, pessoas que, embora não pertençam aos 

Órgãos Sociais do GRACE, contribuíram ativamente para uma divulgação da Associação junto da 

sociedade portuguesa, potenciais associados ou parceiros nacionais e internacionais. 

Os diplomas foram entregues no dia 4 de Dezembro, no Auditório da Vieira de Almeida, 

momentos antes da Assembleia Geral do GRACE. Dentro dos Homenageados em 2015, esteve a 

Coordenadora do POS, Isabel Martins, enquanto personalidade do ano. 

6. Resultados 

6.1  Empresas parceiras 

No início do ano, o Programa Oeiras Solidária contava com 104 empresas. Desde então, 

aderiram mais 19, a saber: 
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Empresas 

Alavan One Team 

AKI Recolte - Servisço e Meio Ambiente, S.A. 

Barclays Remax (Sonia Godinho, Mediação 

Imobiliária Lda.) 

Canon Portugal Reward 

Delta Rocha's Clinic 

Fun Languages Rotary Clube de Oeiras 

IBET - Instituto de Biologia Experimental e 

Tecnológica 

Truphone 

ITQB - Instituto de tecnologia Química e 

Biológica 

Velvetspring 

New Atlântica - Universidade Vision-Box 

Oftalopticas  

 

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

facto é feito um trabalho constante 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 (mudança estratégica, fecho de atividade, etc.). Deste 

modo, os dados disponibilizados são sempre relativos à data em questão. 

Assim, no final do ano de 2015, é possível contabilizar 116 entidades (empresas, institutos 

públicos e fundações). Importa ressalvar que algumas destas empresas, 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. 

 

6.2 Apresentação de Projetos  

Conforme referido anteriormente, o POS assumiu uma aposta clara na mudança de conceção 

estratégica de funcionamento, privilegiando a promoção do desenvolvimento de projetos, que 

difundam ações, alinhados com a estratégia do Município, em detrimento de medidas 

assistencialistas. Como tal passou a ter como objetivo primordial apoiar e promover o 

desenvolvimento de projetos. Nesse sentido, na reunião de abertura de ano POS foi dada a 

oportunidade a 5 dos projetos considerados, realizarem uma apresentação pública dos mesmos: 
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• Campanha “Apenas o Coração Pode Bater”; 

• Projeto “Desingosta”; 

• Projeto Horta Sustentável; 

• Projeto Sala Mar; 

• Projeto “Alto da Loba tem Kick". 

Posteriormente, foram ainda apresentados: 

• Micro-negócios Cais; 

• V Edição “Agora Falamos Nós”; 

• HUB – Horto Urbano Biológico; 

• TLT Oeiras 

• Revista “POS – 10 anos a criar laços” 

 

A metodologia de funcionamento do POS contemplou o desenvolvimento de um instrumento 

para que as organizações locais possam apresentar projetos ao abrigo do programa, mediante o 

preenchimento do formulário de candidatura, disponível no sítio institucional do Município, em 

(www.cm-oeiras.pt), e envio para o Serviço da CMO responsável pela área de atuação (Cultura, 

Ação Social, Educação, Ambiente, Desporto, Empreendedorismo), que será responsável pela sua 

análise e eventual seleção. 

 

Foram ainda definidos parâmetros de decisão e priorização de projetos, para quando da sua 

seleção, nomeadamente: 

a) Densificação da informação prestada; 

b) Sustentabilidade dos projetos; 

c) Alinhamento dos projetos com objetivos estratégicos do Município,  

d) Demonstração de existência de experiência prévia no desenvolvimento do projeto 

candidato a apoio; 

e) Tipologia de apoio a conceder; 

f) Projetos desenvolvidos em parceria ou consórcio; 

g) Existência de parâmetros ou indicadores de avaliação do impacte social previsto; 

h) Nº de destinatários do projeto; 

i) Nº de beneficiários do projeto. 

 

Coube aos parceiros escolher os projetos a apoiar, tendo por base as possibilidades 

apresentadas pelo Município, muito embora o POS tenha, mediante a solicitação de um parceiro 
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específico, priorizado os projetos a apoiar tendo por base os objetivos de todos os agentes 

envolvidos e o conhecimento técnico dos diversos serviços interlocutores. 

 

6.3 Diagnóstico de Necessidades 

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.  

 

Assim, e à semelhança dos anos anteriores, foram tidas também em consideração as 

necessidades de apoio das organizações locais.  

 

No caso da vertente relacionada com a ação social, e através da Rede Social de Oeiras, foi 

solicitado aos agentes sociais locais que preenchessem um formulário de identificação de 

necessidades para que a informação pudesse ser analisada, validada e posteriormente 

apresentada aos parceiros do POS.  

No ano de 2015, esta auscultação permitiu contabilizar 29 candidaturas (mais duas do que no 

ano transato) que integraram 63 projetos específicos, contemplando pedidos de apoio de 

diversa natureza. Se categorizarmos os pedidos efetuados, verifica-se a seguinte distribuição:  
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Não obstante as necessidades expressas através dos quadros acima mencionados, durante o 

ano, surgiram diversos pedidos diferenciados cuja natureza se coadunava com o espírito do 

programa, pelo que foram igualmente remetidos às empresas aderentes. 

 

No que respeita à área relacionada com o desporto, os pedidos de apoio incidiram sobre: 

• Facilitação de transporte para treinos e jogos; 

• Beneficiação de equipamentos desportivos e/ou de apoio à atividade desportiva; 

• Aquisição de material desportivo; 

• Atribuição de bolsas para acesso gratuito/comparticipado à prática desportiva regular; 

• Promover a prática de atividade física nos idosos; 

• Instalação de equipamentos de exercício físico para utilização pública. 

 

Relativamente à área relacionada com a educação, destaca-se a repetição da Campanha de 

Recolha de Material Escolar que, tal como já foi referido no ponto 1 - Ações Desenvolvidas em 

2015 – visou garantir que todos os alunos do 1º e 5º anos, escalão A e B, de todos os 

agrupamentos escolares, dispusessem de material escolar básico.  

Foi ainda considerado como prioritário o apoio ao trabalho desenvolvido com crianças com 

necessidades educativas especiais, nomeadamente através da aquisição de material específico. 

 

No que concerne à temática do ambiente, os pedidos de apoio incidiram sobre duas temáticas, 

Promoção e Sensibilização e Apoio Animal, contemplando um total de 14 atividades/ações. 

Destas destacam-se: 

• Comemoração da Primavera/ Outono; 

financeiro
cedência de

bens e
produtos

voluntariad
o

formação/e
stágio

Série1 47 56 26 12

0

10

20

30

40

50

60

Tí
tu

lo
 d

o
 E

ix
o

Pedidos Projetos Específicos



26 
 

• Programa de Educação Ambiental; 

• Projeto Jovens em Movimento; 

• Feira Animal. 

• Centro de Apoio Animal  

Considerando a temática da cultura, foram apresentados aos parceiros a possibilidade de 

intervir na seguinte tipologia de apoios: 

• Financeiro, para o desenvolvimento das atividades e/ou funcionamento dos agentes 

culturais; 

• À organização de eventos para promoção do concelho, da atividade económica, do 

património e do Turismo; 

• À recuperação e divulgação do património histórico; 

• Bolsas de investigação na área da cultura, património material e imaterial. 

 

6.4 Análise dos Resultados  

Tendo em consideração o quadro síntese dos apoios concedidos em 2015 (em anexo), 

destacam-se os seguintes aspetos:  

• Número de empresas colaborantes em 2015: 52 representando cerca de 44% do 

universo das empresas/entidades aderentes; 

• Número de entidades apoiadas: 71 entidades onde se inclui a CMO (serviços, espaços 

camarários, CPCJO, entre outros). As restantes surgiram de necessidades que foram 

sendo manifestadas ao longo do ano e do conhecimento técnico que o trabalho da Ação 

Social camarária permite; 

• Número de apoios concedidos a instituições: 137. 

• No que respeita à concessão de donativos financeiros, verifica-se a atribuição de um 

valor que corresponde a 33.043,91€. Na ilustração gráfica abaixo, demonstra-se a 

distribuição desta verba por tipo de destinatário:  

 

 
Nota *: A CMO opera como mediador neste processo, não sendo o destinatário final dos apoios 
concedidos.  

40%
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6.5 Análise de dados dos questionários de feedback relativo a realização de ação de 

colaboração para as entidades apoiantes /empresas 

 

Foram enviados questionários para entidades apoiantes relativos aos apoios/ações prestados 

no âmbito do POS, por cada iniciativa realizada, tendo recebido cerca de 54% de respostas, 

cujos resultados se apresentam nos quadros abaixo: 
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Quando questionadas relativamente ao montante aproximado associado ao apoio à 

ação/iniciativa em causa, apenas 33% das entidades apoiantes que preencheram os 
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questionários deram resposta. Ainda assim, foram contabilizados apoios não financeiros 

correspondentes ao valor de 27.635€. 

 

6.6 Análise de dados dos questionários de feedback relativo a realização de ação de 

colaboração para as organizações beneficiárias  

 

Foram enviados questionários para as organizações beneficiários dos apoios/ações prestados 

pelas entidades apoiantes no âmbito do POS, por cada iniciativa realizada, tendo recebido 

cerca de 65% de respostas, cujos resultados se apresentam nos quadros abaixo: 
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Quando questionadas relativamente ao número de beneficiários aproximado associado ao 

apoio à ação/iniciativa em causa, cerca de 65% das entidades apoiadas que preencheram os 

questionários deram resposta contabilizável, tendo sido contabilizados 13311 beneficiários. 
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Por fim, no que concerne à análise de resultados recolhidos através dos Inquérito de satisfação 

para entidades apoiantes/ empresas e Inquérito de satisfação para organizações beneficiárias, 

de caracter anual, estes encontram-se a ser analisadas à data da elaboração deste relatório, 

prevendo-se que seja efetuada a sua apresentação pública na Sessão de Abertura de Ano do 

POS. 

7. Avaliação 

Apresentam-se quadros comparativos de dados sobre a atividade realizada pelo POS e a sua 

variação nos últimos dois anos: 

 2014 2015 Variação 

Empresas aderentes 104 116 12 

Novas adesões 20 19 -1 

Nº formulários de identificação 
necessidades 

27 29 2 

Nº empresas apoiantes 43 52 9 

Entidades apoiadas 56 71 15 

Apoios concedidos 133 137 4 

    

Donativos financeiros 16.502€ 33.043,91€ +16.541,91€ 

Estimativa de valor de apoios não 
financeiros dados por 33% das 
empresas apoiantes 

  
27.635€ 

 

Estimativa de n.º beneficiários dados 
por 65% das entidades apoiadas 

  
13311 

 

 

 

Deste modo, analisando estes dados e comparando-os com a atividade referente ao ano de 

2014, verifica-se: 
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1. Uma estabilidade no número de novas empresas aderentes. Enquanto em 2014, 

aderiram 20 novas empresas, no ano de 2015, contabilizam-se 19. 

2. Um aumento ligeiro do número de formulários entregues por parte de instituições (de 

27 passou para 29, o número de entidades que apresentaram candidatura); 

3. Um aumento no que respeita ao número de empresas apoiantes (de 43 passaram para 

52), sendo que se considerarmos este total no contexto do conjunto de empresas 

verificamos aumento do número de empresas, em termos de atividade efetiva. Ou seja, 

em 2014 cerca de 41% das empresas aderentes apresentaram atividade no âmbito do 

POS e em 2015 esse valor passou a representar cerca de 44% do total das empresas. 

4.  Um aumento significativo do número de organizações locais apoiadas (de 56 passaram 

para 71). 

5. Apesar do POS ter feito uma aposta clara no envolvimento das entidades aderentes em, 

projetos considerados pelo Município como estratégicos, verificou-se uma estabilidade 

no total de apoios concedidos. No ano de 2014, haviam sido assegurados 133 apoios 

enquanto no presente ano se contabilizam 137, dos quais 19 não tiveram intervenção 

do POS. Espera-se que a perspetiva que o POS está a adotar conduza a uma diminuição 

gradual do número de apoios pontuais ou assistencialistas, em detrimento de uma 

participação mais ativa dos parceiros em projetos de relevo. 

6. Um crescimento muito significativo no valor dos donativos financeiros, tendo passado 

de 16.502€ para 33.043,91€, o que representa cerca do dobro dos donativos financeiros 

obtidos no ano anterior.  

7. 2015 foi o primeiro ano em que se apostou na promoção do desenvolvimento de 

projetos. 

8. Foram estabelecidos 2 protocolos de colaboração, nomeadamente com a Associação 

Portuguesa de Ética Empresarial e Associação Cáritas Portuguesa. 

 

O POS tem vindo a realizar um contínuo trabalho de melhoria dos seus procedimentos bem 

como de rigor de recolha de dados relativos aos indicadores de avaliação de impacto da sua 

intervenção. 

Face aos dados enunciados, julga-se como muito positiva a atividade realizada durante o ano de 

2015, considerando a melhoria significativa dos indicativos em análise, nomeadamente valor 

estimado dos apoios prestados, donativos financeiros e número de empresas ativas na 
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plataforma. Por outro lado, salienta-se a avaliação muito positiva prestada tanto pelas entidades 

apoiantes como pelas organizações locais.  

Continua a verificar-se uma vontade crescente das empresas investirem na Responsabilidade 

Social traduzida nos diversos pedidos de reunião e, se tivermos em conta os inúmeros 

constrangimentos orçamentais que as próprias empresas atravessam, na atual conjuntura. 

À semelhança de anos anteriores, não obstante o grande número de processos enunciados 

como objeto de apoio, foram despoletados muitos que acabaram por não se concretizar, por 

decisão das empresas. Por outro lado, e se atendermos ao funcionamento do Programa, 

verificamos que permanecem algumas das dificuldades já diagnosticadas em anos anteriores, 

presentes no quadro abaixo. 

Dificuldades Medidas adotadas  

Elevada mobilidade dos interlocutores o que 

dificulta uma articulação eficaz. 

Criação de base de dados das entidades 

aderentes ao POS e atualização dos dados 

existentes. 

Colaboração ativa sem formalização da 

adesão. 

Envio de documentação de forma sistemática 

às empresas visando essa regularização. 

Concessão direta de apoios sem 

informação/intermediação do POS. 

Contactos com as empresas para 

monitorização dos apoios concedidos. 

Desadequação dos documentos jurídicos 

enquadradores das entidades aderentes ao 

POS. 

Estima-se que em 2016 seja aprovado o 

Regulamento do Programa Municipal “Oeiras 

Solidária” para a área de Responsabilidade 

Social e revisão do protocolo de adesão. 

Elevado número de pedidos de apoio não 

previstos, que surgem ao longo de todo ano 

Aposta no desenvolvimento de projetos em 

detrimento de medidas assistencialistas. 

Responsabilização das Unidades Orgânicas que 

tutelam as áreas em causa na tomada de 

decisão quanto à pertinência do apoio 

solicitado. 
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8. Estratégia para 2016 

Face ao exposto, é ambição do Programa “Oeiras Solidária”, durante o ano de 2016, consolidar a 

reestruturação já iniciada, tendo em consideração os eixos estratégicos abaixo elencados, com 

correspondência a um plano ação anual apresentado às empresas no primeiro trimestre do ano. 

Eixos estratégicos Objetivos 

• Desenvolvimento e sustentabilidade 

do Programa Oeiras Solidária. 

• Um Concelho ambientalmente 

sustentável. 

• Um Concelho líder na educação e que 

aposta nas novas gerações. 

• Um Concelho Ativo e saudável e 

amigo das empresas. 

• Alargar Rede de Parceiros / Ativar a 

plataforma colaborativa. 

• Fomentar projetos integrados 

potenciando o seu impacto. 

• Apoiar a Rede de IPSS's do Concelho e 

o Associativismo Desportivo e os 

Agrupamentos de Escolas. 

• Desenvolver programas de intervenção 

comunitária. 

 

Paralelamente, pretende-se dar continuidade aos esforços já empreendidos, no sentido de: 

• Promover a Avaliação de Impacto Social – esta é atualmente uma área crucial em 

termos de sustentabilidade de ação das organizações locais, já que os programas de 

financiamento exigem cada vez mais evidências do cumprimento da missão das 

organizações e do real impacto social provocado pelos seus projetos e programas nos 

seus destinatários, expressa na criação e desenvolvimento de Fundos de Capacitação de 

Entidades da Economia Social, Títulos de Impacto Social, Mercados de Investimento 

Social e na estratégia Europa 2020. Assim sendo, e com vista a capacitar as organizações 

sociais do concelho de Oeiras nestas temáticas, o POS contemplou no seu orçamento 

uma aquisição de serviços que possibilite conceber uma ação de capacitação, que 

permita às organizações desenvolver as bases da criação de um sistema de avaliação de 

impacto social. 

• Potenciar a Comunicação / Trabalho colaborativo - pretende dar continuidade ao 

esforço, já empreendido em anos anteriores, de ultrapassar o caráter pontual dos 

apoios, de modo a potenciar os seus impactos. Entendem-se como ações mais 

proveitosas para as empresas e para as instituições, aquelas cujo resultado tem um 
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efeito não só imediato mas que se perpetua no funcionamento da organização social, 

acelera o retorno positivo do investimento efetuado pela empresa, potenciando o 

desenvolvimento social. Deste modo, o POS contemplou no seu orçamento o 

desenvolvimento de uma formação na área do trabalho colaborativo e de parceria entre 

organizações da economia social e as organizações do sector privado, aproximando 

diferentes linguagens e estreitando a comunicação entre os diferentes sectores. 

• Promover ações Pro-bono / Voluntariado de competências - incentivar as entidades 

que solicitam apoios a apresentarem pedidos que reforcem a sustentabilidade dos seus 

projetos e se constituam como desafios às empresas, no sentido de colaborarem 

disponibilizando também os seus conhecimentos especializados. 

• Incentivar o estreitamento de relações entre os dois sectores através da realização de 

iniciativas que visem a coesão, nomeadamente o MarketPlace, Portal da 

Responsabilidade Social, Revista POS, campanhas diversas, a Corrida do Tejo e outros 

eventos promovidos pela CMO. 

 

Espera-se que este investimento municipal na consolidação da reestruturação do POS, a par da 

sua adesão à Aliança para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da United Nations 

Global Compact Network Portugal, permita, por sua vez, alargar o número de empresas e 

entidades privadas envolvidas e, simultaneamente, garantir o aumento da visibilidade pública 

do programa e o seu contributo para o desenvolvimento social. 
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9. Anexos 

9.1 Quadro de Apoios concedidos 

Legenda relativa a apoios por áreas 
 

Ambiente Saúde Autarquia 

Ação Social Educação Desporto 

 
 

 

Empresa Descrição do Apoio Tipologia do apoio 
Entidade (s) 
beneficiada (s) 

Mês de 
concretização 

ACE (Combined) 

Papas 35; Boiões de fruta 18; Arroz 2; 
Leite 49; Leite com chocolate 18; 
Bolacha 1; Massa 1; Enlatados 10; 
Toalhitas 26; Algodão 1; Cotonetes 5; 
Soro fisiológico 4; Fraldas 11; Gel Banho 
bebé 17; Champô bebé 7; óleo 1; Agua 
de colónia 1; Creme 3; Pasta dentes 2; 
Escova de dentes 2; babetes 8 

Doação de bens/produtos 

Ajuda de Mãe 

Fevereiro 

ACE (Combined) Entrega de donativo financeiro no valor 
de 1200€ 

Donativo financeiro 
Ajuda de Mãe 

Fevereiro 

ACE (Combined) 

Material escolar 

Doação de bens/produtos 
CMO: Campanha de 
recolha de material 
escolar 

Setembro 

ACE (Combined) 18 resmas de cartolina colorida A4, 50 
resmas de papel colorido A4 

Doação de bens/produtos 
NIB 

Fevereiro 

AKI Cedência de 45Lts de tinta para família 
carenciada no valor de 60€ 

Doação de bens/produtos CMO: Família 
Carenciada 

Setembro 

AKI 

Cedência de material para maquete no 
valor de 208€ 

Doação de bens/produtos 
CMO: Comissão de 
Proteção de Crianças 
e Jovens - Agora 
Falamos Nós 

Outubro 

Cisco Horta Solidária   Voluntariado empresarial  CAT-Tercena 
Ao longo do 
ano 

André Ópticas 
Campanha de Natal -oferta de 
brinquedos para 14 crianças 

Doação de bens/produtos 
Liga de 
melhoramentos e 
recreio de Algés 

Dezembro 
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ARVAL 
13 Torres de computador e 1 
fotocopiadora Digital Multifunções.  

Doação de bens/produtos 

APOIO - Associação 
de Solidariedade 
Social (1 
impressora); Centro 
Comunitário N.ª Sr.ª 
das Dores (2PC); 
Centro Social 
Paroquial S. Romão 
de Carnaxide (2PC); 
Centro Sagrada 
Família (3PC); 
CERCIOEIRAS; 
EMDIIP - Equipa 
Móvel de 
Desenvolvimento 
Infantil e 
Intervenção Precoce 
(2PC); Núcleo de 
Instrução e 
Beneficência (2PC) 

Fevereiro 
(concluído em 
Abril) 

Astrazeneca 

Roupa Adulto 7cxs 58KG; Roupa Criança 
11cxs 94KG; Brinquedos 23cxs 125KG; 
Livros 2cx 18KG; Equip Doméstico 1cx 
8KG;  

Doação de bens/produtos 

Centro Social e 
Paroquial de 
Carnaxide Março 

Astrazeneca 
Campanha de recolha de material 
diverso (livros escolares, brinquedos, 
roupa, equipamentos domésticos) 

Doação de bens/produtos IDEQ, Centro 
Comunitário N.ª Sr.ª 
das Dores/Casa de S. 
Bento   

Setembro 

Astrazeneca 

Campanha de recolha de material 
diverso (livros escolares, brinquedos, 
roupa, equipamentos domésticos) Doação de bens/produtos 

“Loja dos Sorrisos” 
do Centro Social e 
Paroquial de 
Barcarena Setembro 

Astrazeneca 

Campanha de recolha de material 
diverso (livros escolares, brinquedos, 
roupa, equipamentos domésticos) 

Doação de bens/produtos Ajuda de Mãe Setembro 

Astrazeneca 

Campanha de recolha de roupa de 
criança a partir dos 2 anos  

Doação de bens/produtos 

“Loja dos Sorrisos” 
do Centro Social e 
Paroquial de 
Barcarena 

Outubro 

Astrazeneca 
Lanche de Natal 

Doação de bens/produtos 
Projeto Família 
Global Dezembro 

Auchan 

 400 Packs Água da Nascente Auchan 
6X0,33Lt  
· 100 Packs Néctar Multifrutos RiK & Rok 
6X200Ml 
· 30 Kg Banana 
· 30 kg Maçã 
· 25 Kg Laranja,  no valor de 492,91€ 

Doação de bens/produtos  
CMO - Festival de 
Saberes e Sabores  Outubro 

Auchan 
70 snaks 

Doação de bens/produtos 
CPCJ - Agora Falamos 
Nós Outubro 
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Auchan 
750 Cabazes 

Doação de bens/produtos 
CMO - Famílias 
carenciadas Dezembro 

BMW 

Campanha de Natal -oferta de 
brinquedos para Associação Pombal XXI 
(27 crianças ) Doação de bens/produtos 

Associação Pombal 
XXI  Dezembro 

BMW 

Campanha de Natal -oferta de 
brinquedos para 19 crianças Casa da 
Fonte  Doação de bens/produtos Casa da Fonte Dezembro 

BMW* 

Donativo financeiro no valor de 4630€ 
para aquisição de estores, mantas, 
aquecedores e material didático, 5 
saídas culturais para as crianças. Donativo financeiro 

Centro Social e 
Paroquial de Porto 
Salvo Dezembro 

BMW Balcão de cafetaria - com o valor 1€ Doação de bens/produtos CMO Abril 

BMW 

Cama, o estrado e as mesas-de-
cabeceira doado por colaborador a 
família carenciada Doação de bens/produtos 

CMO: Família 
Carenciada Maio 

BMW 
material escolar - 85 kits, no valor 
estimado de 850€ Doação de bens/produtos 

CMO: Campanha 
recolha de material 
escolar Setembro 

BMW Laço Humano Voluntariado empresarial 

CMO: CPCJ - 
Campanha "Só o 
Coração pode bater" Abril 

BMW 

Campanha de Natal -oferta de 
brinquedos 33 Crianças utentes de 
programas de intervenção precoce Eli 
Oeiras Doação de bens/produtos ELI Oeiras Dezembro 

BMW 

Campanha de Natal -oferta de 
brinquedos para Estabelecimento 
Prisional de Tires (25 crianças) Doação de bens/produtos 

Estabelecimento 
Prisional de Tires Dezembro 

BMW 

Campanha de Natal - oferta de 
brinquedos para (27 crianças – 4 a 8 
anos) Doação de bens/produtos 

Associação Pombal 
XXI Dezembro 
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BMW 
Campanha de recolha de vestuário e 
calçado Doação de bens/produtos 

Projeto Família 
Global Junho 

BP 

Aquisição e colocação de baloiço 
adaptado para crianças com 
necessidades especiais no Parque 
Urbano de Miraflores, no valor de 3600€ 
- a colocação está prevista para Janeiro 
de 2016 

Donativo CMO - DASSJ e DEV Dezembro 

Canon 
Campanha de Natal - Produtos de 
Higiene 

Doação de bens/produtos 
Associação “A Casa 
de Betânia” 

Dezembro 

Canon 
Campanha de Natal - Produtos de 
Higiene 

Doação de bens/produtos 
Centro Nuno Belmar 
da Costa  

Dezembro 

Canon Exposição "Oeiras em Imagens" Voluntariado empresarial CMO - POS Setembro 

Canon 
Atribuição de prémio a concurso "Dia 
Internacional da Luz" 

Doação de bens/produtos ITQB Outubro 

Celgene 
6 Protetores solares, com balde de 
praia, representando um valor de 75€ Doação de bens/produtos Casa do Parque Julho 

Celgene 
Ofertas de natal - 177 alunos (dos 3 aos 
11 anos de idade) - valor de 200€ Doação de bens/produtos 

EB1/JI Pedro Álvares 
Cabral – Bairro dos 
Navegadores Dezembro 

CHEP Material escolar Doação de bens/produtos 
CMO - Campanha de 
material escolar Setembro 

CHEP Laço Humano Voluntariado empresarial 

CMO: CPCJ - 
Campanha "Só o 
Coração pode bater" Abril 

CISCO 

Nations Days - mostra gastronómica 
cujo montante angariado (510€)  foi 
doado. Donativo financeiro 

Associação Moinho 
em Movimento Junho 

CISCO Ação de Voluntariado na Horta  Voluntariado empresarial CAT-Tercena Setembro 

Cisco Campanha de Natal - Presentes  
Crianças Intervenção Precoce EMDIIP 
(10 crianças) 

Doação de bens/produtos 

EMDIIP Dezembro 

CISCO Participação no Dolphin Tank - TLT Voluntariado empresarial Sapana - TLT Novembro 

CISCO Laço Humano Voluntariado empresarial 

CMO: CPCJ - 
Campanha "Só o 
Coração pode bater" Abril 

CISCO 

• Passear os animais 
• Dar banho aos animais 
• Alimentar os animais 
• Limpeza das casotas 

Voluntariado empresarial 
Instituto Zoófilo 
Quinta Carbone  Março 
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CMO 
150 T-shirts a reclusos da Unidade de 
Psiquiatria 

Doação de bens/produtos Hospital Prisão de 
Caxias  Junho 

Coca-Cola 
100 águas 

Doação de bens/produtos 

CMO: DAE - Festa 
Animal Outubro 

Coca-cola  

Cedência de bebidas para corta mato, 
abrangendo 350 crianças - 30 PK12 de 
Powerade (360 garrafas) e 15 cxs de 
água (360 garrafas). 

Doação de bens/produtos 
Agrupamento de 
Escolas Aquilino 
Ribeiro Novembro 

Coca-cola  Fita balizadora Doação de bens/produtos AJUDE Março 

Coca-cola  

Recolha de produtos e divulgação de 
projeto na Taça Coca-cola Doação de bens/produtos Associação AJUDE Abril 

Coca-cola  

30 Bilhetes Benfica 

Doação de bens/produtos 

Associação Batoto 
Yetu (20) e CMO: 
Centro Comunitário 
do Alto da Loba (10) 

Agosto 

Coca-cola  

Recolha de produtos e divulgação de 
projeto na Taça Coca-cola Doação de bens/produtos Batoto Yetu Junho 

Coca-cola  20 Bilhetes de futebol Doação de bens/produtos CMO: NJ Maio 

Coca-cola  
15 Bilhetes de Futebol para voluntários 
do BLVO 

Doação de bens/produtos CMO - Banco Local 
de Voluntariado de 
Oeiras  Dezembro 

Coca-cola  

Cedência de espaço, no evento Taça 
Coca-cola, para divulgação e 
sensibilização ambiental 

Comunicação CMO - DAE Junho 

Coca-cola  Bebidas Doação de bens/produtos Dream Teens Novembro 

Coca-cola  Bebidas -  456 águas Doação de bens/produtos Projeto Urb Julho 

Coca-cola  
Bebidas 

Doação de bens/produtos 
CMO: CPCJ - Agora 
Falamos Nós Outubro 

Coca-cola  

700 águas 

Doação de bens/produtos 

CMO: CPCJ - 
Campanha "Só o 
Coração pode bater" 
-  e DAE Abril 

Coca-cola  40 Bilhetes de futebol 
Doação de bens/produtos Projeto Embarca e 

Entrecul Janeiro 

Colt* 

Recolha de bens ( roupa para todas as 
faixas etárias; brinquedos; livros; bens 
para casa (toalhas de mesa, talheres, 
loiças); artigos para bebés) 

Doação de bens/produtos Associações da 
Comunidade - 
Projeto Entrecul Dezembro 

Colt* 

Limpeza Urbana da Quinta do Salles em 
conjunto com os jovens do Projeto 
EnTreCul-E5G 

Voluntariado empresarial 

CMO - DAE Novembro 

Colt Laço Humano 

Voluntariado empresarial 
CMO: CPCJ  - 
Campanha "Só o 
Coração pode bater" Abril 
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Colt* apoio ao estudo 

Voluntariado empresarial 
Projeto EnTreCul-
E5G   

Colt* Jobshadowing 

Pro bono 
Projeto EnTreCul-
E5G   

Colt* Presentes de Natal 

Doação de bens/produtos 
Projeto EnTreCul-
E5G   

Colt* 
Prémio de mérito a um jovem - Play 
Station 2 

Doação de bens/produtos 
Projeto EnTreCul-
E5G   

Colt* 
Atribuição de 2 bolsas de estudo, no 
valor total de 1500€ 

Donativo 
Projeto EnTreCul-
E5G Novembro 

Continente 500 cabazes 
Doação de bens/produtos CMO - Famílias 

carenciadas Dezembro 

DELL 
Campanha de Natal - Produtos 
Alimentares e Higiene Doação de bens/produtos Casa do Parque Dezembro 

DELL Laço Humano Voluntariado empresarial 

CMO: CPCJ - 
Campanha "Só o 
Coração pode bater" Abril 

Entidade Anónima 1500 cabazes Doação de bens/produtos 
CMO - Famílias 
carenciadas Dezembro 

Essilor Participação no Dolphin Tank - TLT Voluntariado empresarial Sapana - TLT Novembro 

Fun Languages Tradução da revista "Oeiras Solidária" Voluntariado empresarial CMO - POS Setembro 

Fundação António 
Manuel da Mota 

Adaptação de instalações sanitárias/ 
colocação de cadeiras de banho com 
estimativa de investimento de 5400€, 
prevista inauguração em Janeiro 2016. 

Voluntariado empresarial/ 
Pro-bono 

CMO - Oeiras sem 
barreiras 

Dezembro 

Fundação António 
Manuel da Mota 

Colocação de meio mecânico nas 
escadas de acesso à 
habitação e aquisição de cadeirão de 
hospitalar com estimativa de 
investimento de 7300€ 

Voluntariado empresarial/ 
Pro-bono 

CMO - Oeiras sem 
barreiras 

Dezembro 

Fundação AXA Material escolar Doação de bens / produtos 

 Agrupamento de 
escolas de S. Julião 
da Barra, Oeiras Outubro 

Fundação AXA Material escolar Doação de bens / produtos 
CMO - Campanha de 
material escolar  Setembro 

Fundação PT Impressoras Doação de bens/produtos 

APOIO (1); 
CERCIOEIRAS (1); 
Centro Social e 
Comunitário N.ª Sr.ª 
das Dores (1) 

Abril 
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Fundação PT 

Campanha de Natal - prendas para 
crianças -7 caixas com 245 brinquedos 
para as crianças Eli de Oeiras e 1 cx com 
42 brinquedos (dos 0-1 ano ), para a 
Associação Pombal XXI. Doação de bens/produtos 

 
Crianças Intervenção 
Precoce ELI Oeiras Dezembro 

Fundação PT 
1 cx com 42 brinquedos (dos 0-1 ano ), 
para a Associação Pombal XXI. Doação de bens/produtos 

Associação Pombal 
XXI Dezembro 

Fundação PT 600 T-shirts e 5500 laços Doação de bens/produtos 

CMO: CPCJ - 
Campanha "Só o 
Coração pode bater" Abril 

Fundação PT 
15000 pacotes de gomas - cedidos à 
CMO Doação de bens/produtos 

CMO: DASSJ/ 
Espaços de 
proximidade- 8500 
pacotes; DASSJ/ Nj-
5000 pacotes; DAE- 
1200  pacotes; POS- 
300 pacotes Março 

Fundação PT 

Quadro Interativo Tátil 78; 
Videoprojetor Curta Distância Epson 
420; Suporte Parede Up/Down; 
Instalação de equipamento; 
Computador Desktop; Monitor LCD 
18,5"; Camara Video Trust - Webcam c/ 
micro incorporado. - no valor de 
2.603,91 €.  Donativo Financeiro 

Escola Maria Luciana 
Seruca Outubro 

Glassdrive* 

Campanha de recolha de calçado, 
vestuário, livros, brinquedos e cadeiras 
a ser entregue no Natal - 70 kg entre 
eles roupa e calçado de adulto, 
brinquedos, cadeira auto, livros e jogos Doação de bens/produtos 

Ajuda de Mãe e Casa 
do Parque Dezembro 

Hewlett Packard 
Enterprise 

Campanha de Natal - Produtos 
Alimentares e Higiene Donativo produtos e bens Casa do Parque Dezembro 

Hewlett Packard 
Enterprise 

Campanha de Natal - Produtos 
Alimentares e Higiene Donativo produtos e bens 

Associação Casa de 
Betânia: Centro 
Nuno Belmar da 
Costa Dezembro 

Hewlett Packard 
Enterprise 80 Bilhetes Circo  Donativo produtos e bens 

Centro Comunitário 
e Paroquial N.ª Sr.ª 
das Dores; 
Casa da Fonte Dezembro 

HP Inc 

Campanha de Natal - presentes Centro 
de Alojamento Temporário de Tercena 
(22 pedidos) Doação de bens/produtos 

 Centro de 
Alojamento 
Temporário de 
Tercena  Dezembro 
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HP Inc Doação de 2 computadores portáteis  Donativo produtos e bens APSD 06-mar 

HP Inc 20 Bilhetes para o filme Star Wars Doação de bens/produtos 

Centro de 
Alojamento 
Temporário de 
Tercena  Dezembro 

HP Inc Participação no Dolphin Tank - TLT Voluntariado empresarial Sapana - TLT Novembro 

Immochan 

Móveis - 28 mesas e 56 cadeiras 

Doação de bens/produtos 

Liga de 
melhoramentos e 
recreio de Algés Setembro 

Instituto Informático 
da Segurança Social 

Produtos de higiene 

Doação de bens/produtos 

Centro Social e 
Paroquial de São 
Miguel de Queijas  Dezembro 

ITQB - Instituto de 
tecnologia Química e 
Biológica 

Campanha de Natal - doação de fraldas 
e resguardo  

Doação de bens/produtos 

Centro Social e 
Paroquial de São 
Miguel de Queijas Dezembro 

ITQB - Instituto de 
tecnologia Química e 
Biológica 

Campanha de Natal - doação de fraldas 
e resguardo  Doação de bens/produtos Cerci Oeiras Dezembro 

Jaba Recordati* 70 Cabazes Doação de bens/produtos 
Associação Sol 
Fraterno Dezembro 

Lidl & Cia* 50 Cabazes Doação de bens/produtos 
CMO - Famílias 
carenciadas Dezembro 

McDonald's Material escolar Doação de bens/produtos 
CMO - Campanha de 
recolha de material 
escolar 

Setembro 

McDonald's 30 Senhas Mcdonald’s Doação de bens/produtos 
CMO - 
Departamento de 
Saúde Mental 

Outubro 

McDonald's 70 Senhas Mcdonald’s Doação de bens/produtos 
CMO: CPCJ - Agora 
Falamos Nós 

28 de Outubro 
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McDonald's Doação de impressoras Doação de bens/produtos 

Nº de impressoras: 
CSP Carnaxide-2; 
CERCIOEIRAS-2; 
Ajuda de Mãe-2; 
AJUDE-1; ANIS-2 

Janeiro 

McDonald's 50 Senhas Mcdonald’s Doação de bens/produtos 
CMO: DAE - Festa 
Animal 

3 de Outubro 

Millennium BCP Comemoração do dia da Primavera Voluntariado empresarial CMO - DAE 21-mar 

Nestlé 
Cedência de barritas de cereais para 
corta-mato - 384 Doação de bens/produtos 

Agrupamento de 
Escolas Aquilino 
Ribeiro Novembro 

Nestlé Projeto Munsi - 3500€ Donativo Financeiro CMO - Projeto Munsi Dezembro 

Oeiras International 
School 

Cabazes de Páscoa Doação de bens/produtos 
 Centro Social 
Paroquial de 
Barcarena 

Abril 

Oeiras Parque Espaço para exposição e divulgação Cedência de espaço 

CMO: CPCJ - 
Campanha "Só o 
Coração pode bater" Maio 

OeirasInvest Laço Humano Voluntariado empresarial 

CMO: CPCJ - 
Campanha "Só o 
Coração pode bater" Abril 

ORACLE* Campanha de Natal: 2 Cabazes Doação de bens/produtos 
Associação Moinho 
em Movimento Dezembro 

ORACLE Horta Solidária   Voluntariado empresarial  CAT-Tercena 
Ao longo do 
ano 

ORACLE* 

Recolha de bens alimentares e 
elaboração de um Cabaz de Natal doado 
à Associação Moinho em Movimento 
em Porto Salvo Doação de bens/produtos 

Associação Moinho 
em Movimento Dezembro 

Pepsico Campanha - 5000€ Donativo Financeiro 
Projeto Família 
Global Outubro 

Pepsico* 2000 pacotes de batatas fritas Doação de bens/produtos Re-Food Outubro 

Pfizer 
material escolar no valor de 2093€ (100 
Kits) Doação de bens/produtos 

CMO: Campanha de 
recolha de material 
escolar Setembro 

Phillips Material escolar Doação de bens/ produtos 

Agrupamento de 
Miraflores para a 
Escola do Alto de 
Algés Outubro 
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Phillips Material escolar (15 Kits) Doação de bens/ produtos 

Campanha de 
material escolar - 
EB1 Sylvia Philips  Setembro 

Remax Laço Humano Voluntariado empresarial 

CMO: CPCJ - 
Campanha "Só o 
Coração pode bater" Abril 

Remax 

Produtos de higiene - 60 mantas e 60 gel 
de banho, 60 shampoos e uma 
televisão, no valor estimado de 1000€. Doação de bens/ produtos 

Centro Social e 
Paroquial de São 
Miguel de Queijas Dezembro 

Rotary Club de 
Oeiras Material escolar 

Doação de bens/produtos - no 
valor de 154 € 

CMO - Campanha 
Escolar Agosto 

SANOFI 

6 Protetores solares 
(16,95€/embalagem), representando 
um valor de 101,7€ Doação de bens/produtos 

CMO - Jovens com 
Valores Julho 

SANOFI 

3000€ ao projeto “DESINGOSTA” da 
Associação Moinho em Movimento para 
aquisição de mobília para o gabinete 
Médico da Associação e estúdio de 
dança. Donativo financeiro 

Associação Moinho 
em Movimento Fevereiro 

MERIAL, A SANOFI 
COMPANY 

30 Frascos de Imalgene, no valor de 
390€, para a comemoração do Dia 
Mundial do Animal  Doação de bens/produtos CMO - DAE Outubro 

Sic Esperança 
Campanha de proveniente da venda da 
revista Visão Solidária 

Comunicação 

Agência Nacional de 
Intervenção Social 
(ex-Associação Social 
de Caxias)  

Janeiro 

SOLPLAY 

Redução de custos de alojamento (5 
noites), refeições e transporte para 
participantes do Programa "Férias em 
Saúde" 

Doação de bens/produtos 

CMO - DASSJ e ACES 
de Oeiras 

Dezembro 

SOLPLAY 
Atribuição de 3 fins-de-semana no Hotel 
Solplay (2 casais carenciados e um por 
sorteio)  

Doação de bens/produtos 
CMO - Famílias 
Carenciados - 
almoço de Idosos 

Dezembro 

Sumol+Compal 
Doação financeira para apoio ao Projeto 
EU PASSO (7500€) 

Apoio financeiro CMO: DASSJ Janeiro 

Sumol+Compal 10 Guarda-sóis  Doação de bens/produtos 
CMO - Praia 
Acessível Julho 

Sumol+Compal* Bebidas Doação de bens/produtos 
CMO - Semana da 
Proteção Civil Maio 

Talenter Material escolar Doação de bens/produtos 
CMO - Campanha de 
recolha de material 
escolar 

Setembro 
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Talenter Speed networking  Voluntariado empresarial 
CMO - Conferência 
Oeiras Solidária 

Setembro 

Talenter 

Recolha de bens e produtos alimentares 
que integraram os cabazes de Natal. 
Recolha de cobertores entregues em 
Fevereiro. 

Doação de bens/produtos IDEQ Fevereiro 

The Dreamery 

Laço Humano – organização 
Produção de Spot alusivo à temática e 
divulgação do mesmo nas televisões 
nacionais Voluntariado empresarial 

CMO: CPCJ - 
Campanha "Só o 
Coração pode bater" Abril 

The Dreamery * 
100 Presentes adquiridos para clientes e 
fornecedores Donativo  

Associação Cais/ Cais 
Recicla Dezembro 

The Dreamery 
(cliente indústria 
farmacêutica)* 

Campanha de Natal: Recolha de Bens 
alimentares, roupas, brinquedos e 
material escolar.  Doação de bens e produtos Casa do Parque Dezembro 

The Dreamery 
(cliente indústria 
farmacêutica)* Bilhetes para peça de teatro Doação de bens e produtos Casa do Parque Dezembro 

VelvetSpring Coffee break (bebidas e barritas) Doação de bens e produtos 
CMO - Conferência 
Oeiras Solidária Setembro 

Vision-box Campanha de Natal: Doação de pijamas Doação de bens e produtos Casa da Fonte Dezembro 

Nota*: Apoios sem intervenção do POS 

 

9.2 2015: POS nas notícias 

Apresenta-se abaixo clipping de algumas das notícias referentes ao POS ao longo de 2015. 
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