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1. Introdução 

O Programa Municipal Oeiras Solidária (POS), implementado no ano de 2004, tem contribuído 

de forma bastante positiva para diversos objetivos concelhios. 

De uma forma geral, tem potenciado a incorporação da temática da Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) na lógica de relacionamento entre o Município, as empresas e os agentes 

locais. Enquanto conceito onde as empresas integram preocupações sociais e ambientais nas 

suas operações de negócio e na sua interação com os parceiros, numa base voluntária, não só 

tem permitido suportar a atuação camarária, através do apoio ao desenvolvimento de 

projetos, como tem representado um apoio efetivo a necessidades e iniciativas da 

responsabilidade de entidades locais.  

Formalmente, o Programa Oeiras Solidária partiu de um Protocolo de Colaboração celebrado 

com algumas empresas concelhias. Desde então, a adesão de novos parceiros tem-se 

concretizado através da assinatura de uma Declaração de Adesão baseada nos mesmos 

princípios.  

Uma avaliação breve do seu funcionamento, suportada pela análise aos Relatórios de 

Atividades produzidos anualmente, fundamentou em 2012 a necessidade de se proceder a 

reajustes com vista à sua otimização, diligências essas que tiveram continuidade nos anos de 

2013 e 2014.  

Tendo em consideração o contexto económico-social que se atravessa, na qual se salienta a 

importância estratégica de que este programa se reveste, por ocasião da celebração dos 10 

anos do POS, a CMO procurou investir no seu desenvolvimento, criando uma área de 

assessoria da Responsabilidade Social no Gabinete da Presidência (Despacho GP nº 42/ 2014).  

A afetação do OS ao Gabinete da Presidência constituiu uma clara evidência do impulso que se 

pretendeu dar a esta estrutura. A centralidade que esta alteração pressupôs, confere um olhar 

mais macro das necessidades e abre a possibilidade de participação de outros serviços 

municipais de forma mais integrada e sustentável. Foi ainda constituído um grupo de trabalho 

envolvendo técnicos de diferentes serviços da Autarquia (DASSJ, DE, DAE). Posteriormente, o 

Despacho GP nº 91/2014 determinou a 7 de Outubro a delegação e de competências relativas 

ao POS na Senhora Vereadora Eduarda Matos Godinho. 
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Esta reestruturação visa responder aos seguintes objetivos: 

Objetivos Diligências 

Fortalecimento das relações existentes entre 

a Câmara Municipal e as empresas e outras 

entidades privadas aderentes 

• Envolvimento político, com a presença 

do Sr. Presidente da C.M.O. na reunião 

Anual, realização de workshops e 

encontros temáticos com os diferentes 

parceiros. 

• Revisão do Protocolo/Declaração de 

Adesão (em curso) 

• Recurso a consultoria externa  

Integração de entidades privadas, com 

natureza jurídica não coincidente com 

empresas 

Otimização dos procedimentos e modo de 

funcionamento adotado 

Avaliação do impacto/retorno social do 

investimento veiculado pelas entidades 

 

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

2014, partindo de uma breve descrição do funcionamento do programa até à apresentação 

dos resultados obtidos. À identificação das principais dificuldades encontradas e novos 

desafios lançados, é associada uma proposta de reorientação/reorganização do programa no 

horizonte de 2015-2017. 
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2. Enquadramento do programa Oeiras Solidária 

Desde a data da sua implementação, este tem sido um projeto que tem vindo a ser 

desenvolvido, quase exclusivamente, com enfoque na área social. 

A recente afetação da área da Responsabilidade Social ao Gabinete da Presidência pressupôs, 

precisamente, uma aposta no alargamento do âmbito deste trabalho. Esta colaboração mais 

estreita inter-serviços permitiu a estruturação de um plano de trabalho que contemplou novas 

áreas de apoio, investindo numa imagem mais coesa do Município, junto das empresas. 

Atualmente a equipa que gere o programa conta com 2 técnicos superiores (um a tempo inteiro 

e outro a tempo parcial), contando com o apoio de 2 interlocutores por parte da Divisão de 

Educação e 2 por parte do Departamento de Ambiente e Equipamento. O Departamento de 

Coesão e Desenvolvimento Social tem articulado estreitamente com o POS através das Chefias 

das suas Divisões (DASSJ e DD).  

É de salientar ainda a importante colaboração dos: 

• Gabinete de Comunicação – elaboração de materiais informativos e promocionais e 

divulgação nos órgãos de comunicação. 

• Gabinete de Prospetiva Desenvolvimento Estratégico e Informação geográfico – recolha 

de dados 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. 
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3. Ações desenvolvidas em 2014 

Restringindo-nos à atividade do POS, durante o ano de 2014, destacam-se as seguintes ações 

estruturais: 

 

Ação Descrição 

Avaliação Externa do Programa 

Oeiras Solidária 

No cumprimento dos objetivos delineados no Ponto 1, 

procedeu-se à adjudicação de serviços de consultoria 

à empresa “Sair da Casca”. Em termos sintéticos, este 

processo permitiu recolher informação relativa aos 

principais constrangimentos do programa e 

apresentar propostas para a melhoria do mesmo. Para 

o efeito, integrou:  

• Análise documental do histórico do programa; 

• Realização de sessões temáticas, no dia 21 de 

maio 2014, que reuniram representantes de 

empresas e organizações sociais, cujo objetivo 

foi recolher as perceções e opiniões dos 

intervenientes sobre o funcionamento deste 

programa. 

• Realização de encontro de celebração dos 10 

anos de funcionamento do POS, no dia 29 de 

setembro, dirigido a empresas e agentes 

sociais locais, com a apresentação das novas 

linhas estratégicas do mesmo. 

De todo o estudo empreendido apuraram-se as 

seguintes necessidades/objetivos: 

1. Ao nível do posicionamento: clarificar papéis e 

responsabilidades e oferecer um 

enquadramento geral partilhado por todos os 

membros.  

2. Ao nível do planeamento: definir plano de 

ação com objetivos, monitorizar resultados e 

assegurar uma melhoria contínua. 

3. Ao nível da mobilização: criar condições para 
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relações mais próximas entre os membros, 

criar redes, envolver a gestão de topo das 

empresas e angariar membros. 

4. Ao nível da comunicação: envolver os 

membros na dinamização do programa e 

aumentar a visibilidade externa. 

Reformulação dos documentos 

enquadradores do POS 

Desde o ano da implementação do POS (2004) que o 

mesmo enquadra o seu funcionamento num 

Protocolo de Cooperação celebrado nessa data, com 

um núcleo inicial de empresas. Decorridos 10 anos 

verificou-se a necessidade de adaptar este documento 

(assim como a Declaração de Adesão) não só ao atual 

paradigma preconizado pelas políticas de 

responsabilidade social, como às próprias 

condicionantes das entidades parceiras. Com efeito, 

verifica-se uma elevada dificuldade de formalização 

de adesão de novas entidades por constrangimentos 

diversos. Neste sentido, iniciou-se um processo de 

auscultação junto das entidades parceiras e análise de 

boas práticas, processo este suportado pelo apoio 

possibilitado pelo GACJ. Expecta-se, no ano de 2015, 

implementar um novo enquadramento formal que 

permita uma rápida e eficaz adesão/formalização de 

parcerias (conjugado com a entrada em vigor do novo 

código de procedimento administrativo). 

 

Criação de instrumentos de 

gestão 

Com vista à monitorização e avaliação do Programa, 

foram elaborados/reformulados os seguintes 

formulários (colaboração OeirasInvest e GPDEIG): 

• 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 
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cada iniciativa);  

• Feedback realização de ação de colaboração 

para organizações beneficiárias (a enviar por 

cada iniciativa). 

• Formulário de candidatura a apoio para 

projetos das diversas entidades; 

• Grelha de apresentação de necessidades das 

entidades. 

Estabelecimento de parcerias No sentido de estabelecer parcerias estratégias que 

acrescentassem valor à intervenção possibilitada pelo 

POS, diligenciou-se no sentido do estabelecimento de 

algumas formas de cooperação: 

• Associação Empresarial da Região de Lisboa- 

no domínio da promoção da empregabilidade 

e desenvolvimento local; 

• GRACE- nas áreas da informação e partilha de 

boas práticas prevendo-se, igualmente, a 

afetação de recursos 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; 

• OeirasInvest - na área do apoio às 

necessidades dos agentes económicos como 

estímulo à criação de emprego; 

• Associação CAIS - prevendo-se, 

nomeadamente, a capacitação de indivíduos 

em situação de exclusão social. 

Foi ainda formalizada a adesão do Município de 

Oeiras à Rede Nacional de Responsabilidade Social 

das Organizações (RSO PT), estrutura que integra 

um tecido empresarial vasto e possibilita, 

igualmente, a reflexão em matéria de 

responsabilidade social. 
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Dinamização de atividades de 

fortalecimento das relações de 

parceria 

Prosseguindo o objetivo de consolidar as relações entre 

os parceiros e, simultaneamente reconhecer o mérito 

daqueles que, no ano em análise, se destacaram pela 

sua atuação, foi endereçado convite às 10 empresas 

mais ativas em 2014 para participarem com 10 

colaboradores, na Corrida do Tejo (14 de Setembro), 

tendo sido reconhecido pelos participantes o êxito 

desta iniciativa. 

Almejando a mesma finalidade, procedeu-se à 

organização de uma Vindima (incluindo uma visita à 

adega e prova de vinho), para o dia 19 de setembro. 

Diversas empresas e organizações locais confirmaram a 

sua presença. Contudo, e devido a condições 

meteorológicas adversas, o evento não se concretizou. 

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: 

- Cedência do Auditório Ruy de Carvalho à empresa 

Sumol+Compal, de modo a facilitar ação no âmbito da 

responsabilidade social interna da empresa; 

- Disponibilização de contentores à empresa DELL, com 

vista ao apoio à campanha de apoio animal; 

- Participação de colaboradores do DAE nas “Conversas 

Sustentáveis”, da responsabilidade da empresa Nestlé. 

Apresentação do POS- resultados 

e desafios futuros 

Celebrando 2014 os dez anos de funcionamento do 

POS, foi assinalado este momento com a realização do 

Encontro “Projetar o Futuro- 10 Anos Oeiras 

Solidária”. No dia 29 de Setembro, contou-se assim 

com um painel de oradores que procederam a uma 

reflexão sobre a temática da Responsabilidade Social 

tendo o Município de Oeiras efetuado um balanço da 

sua atividade neste domínio apresentando, 

igualmente, as propostas para a melhoria e renovação 

do programa. Salienta-se ainda um momento de 
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speed networking, para troca de contactos entre 

participantes. 

Aposta na comunicação e 

visibilidade do programa  

Prosseguindo o objetivo de incrementar a divulgação do 

POS, 2014 marcou uma clara aposta na comunicação, 

destacando-se o Artigo “10 anos Oeiras Solidária”, no 

Boletim Municipal de Oeiras e a produção de diversos 

materiais, conforme demonstra quadro seguinte.  

Foi ainda atribuída uma medalha de mérito- Grau Ouro 

à empresa Solplay Hotel de Apartamentos, pelo seu 

investimento social no Concelho, no âmbito do POS  
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4. Plano de Comunicação 

Material Descrição 

 

Convite 

Corrida do 

Tejo 

 

Convite 

Vindima 

 

Mural 

Encontro 

“Projetar o 

Futuro” 
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Convite 

Encontro 

“Projetar o 

Futuro” 

 

 

Outdoor 

 

Tshirt’s 
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Tela 

Encontro 

“Projetar o 

Futuro” 

 

 

Diptico 

Encontro 

“Projetar o 

Futuro” 

 

 

Flyer 

Encontro 

“Projetar o 

Futuro” 
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Estudo 

Logo 10 

anos 

 

Bloco de 

Notas 

 

Postal de 

Natal para 

empresas 

aderentes 

ao OS 
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Campanha 

de Natal 

 

Postal de 

Natal do 

Município 

 

Saco dos 

cabazes 

 

Foi ainda elaborado um vídeo promocional relativo aos 10 anos do POS, incluiu testemunhos de 

empresas e instituições beneficiárias, 

http://www.youtube.com/watch?v=Hsdt0bqUevI&feature=youtu.be , bem como um spot 

publicitário para incentivar a adesão ao programa, 

http://www.youtube.com/watch?v=fOxWL_n9up4&list=UUrS95yg-010lyBkVwlHf2KQ . 
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5. Resultados 

 

5.1. Empresas parceiras 

No início do ano, o Programa Oeiras Solidária contava com 84 empresas. Desde então, 

aderiram mais 20, a saber: 

Empresas 

Clínia – Clínica Médica da Linha Lda CP Lisboa 

Celgene Sanest 

DELL BP Portugal; 

Zoetis Royal Canin 

Zagope Ecover 

Sair da Casca Intermarché Porto Salvo 

Fundação EDP SONAE Oeiras 

Fundação Gil IGLO 

ERP Portugal; Leaseplan 

Yourselfclinic Biogen 

 

Assim, no final do ano de 2014, é possível contabilizar 104 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 ou com os condicionalismos do instrumento 

municipal regulador que condiciona a participação formal a empresas com atividade no 

território de Oeiras. Foram ainda incluídas nesta plataforma colaborativa algumas empresas, 

que não tendo ainda contacto com o POS, colaboram ativamente com o DAE. 

 

5.2. Diagnóstico de Necessidades  

Na ótica de uma adequada canalização de recursos, o Município de Oeiras procura apresentar 

às entidades parceiras um levantamento exaustivo das necessidades do território, 

devidamente validadas e priorizadas, englobando a transversalidade das matérias.  

No caso da vertente relacionada com a ação social, e considerando a multiplicidade de 

necessidades e de entidades com intervenção local, é adotada como metodologia, a figura de 

candidatura. Com efeito, e através da Rede Social de Oeiras, é solicitado aos agentes sociais 
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locais que preencham um formulário de identificação de necessidades para que a informação 

possa ser analisada, validada e posteriormente apresentada aos parceiros do Programa Oeiras 

Solidária.  

No ano de 2014, esta auscultação permitiu contabilizar 27 candidaturas1 (mais duas do que no 

ano transato) que integraram 67 pedidos, de diversa natureza. Se categorizarmos os pedidos 

efetuados, verifica-se a seguinte distribuição:  

 

 

Não obstante, as necessidades expressas através do instrumento acima mencionado, durante 

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

programa, pelo que foram igualmente remetidos às empresas aderentes. 

 

Relativamente à área relacionada com a educação, destaca-se o lançamento de uma campanha 

de recolha de kits material escolar com vista a garantir que todos os alunos do 1.º Ciclo, 

independentemente da situação socioeconómica das suas famílias, possuíssem 1 kit escolar 

básico.  

Em termos conclusivos, mais de 200 alunos carenciados dos 1.º e 2.º anos de escolaridade de 

diversas escolas do concelho receberam, no início do ano letivo, kits de material escolar. Estes 

kits angariados junto dos colaboradores da HP, Philips, BMW, GE Capital, AXA e Ericsson, foram 

                                                           
1
 CerciOeiras; Centro Social Paroquial de Barcarena; Associação Médica de Gerontologia Social; Centro Social 

Paroquial de Nova Oeiras; Centro Social e Paroquial São Romão de Carnaxide; Santa Casa da Misericórdia de Oeiras; 
Centro Social Paroquial São Miguel de Queijas; Fundação Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas; Centro 
Social Paroquial São Julião da Barra; AJUDE; Ajuda Amiga; Associação dos Amigos da Mulher Angolana; Associação 
Social de Caxias; Centro Comunitário Paroquial Nossa Senhora das Dores; Terratreme Oficina; Junta de Freguesia de 
Barcarena; Academia dos Champs; União das Freguesias de Carnaxide e Queijas; Centro de Alojamento Temporário 
de Tercena; Ajuda de Mãe; CrescerSer- Casa do Parque; Projeto Família Global; APOIO; Centro Social Paroquial Nossa 
Senhora de Porto Salvo; Associação Coração Amarelo; Liga dos Melhoramentos e Recreios de Algés; Obra Social 
Madre Maria Clara. 

38%

19%
5%

4%

34%

Financeiro Voluntariado Logístico

Emprego e formação Bens e produtos
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oferecidos a: EB1/JI de Porto Salvo e EB1/JI Pedro Álvares Cabral do Agrupamento de Escolas 

Aquilino Ribeiro, EB1 Sylvia Philips do Agrupamento de Escolas de Carnaxide, EBI São Bruno, EB1 

Samuel Johnson, EB1 Visconde de Leceia e EB1/JI Nossa Senhora do Vale do Agrupamento de 

Escolas de S. Bruno e EB1/JI Maria Luciana Seruca do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos, 

EB1/JI Amélia Vieira Luís e EBI Sophia de Mello Breyner e ainda CAT de Tercena. 

Foi ainda concretizada uma ação pedagógica na área da prevenção rodoviária, em colaboração 

com a SIC Esperança, no JI Luisa Ducla Soares em Miraflores, tendo abrangido 96 crianças.  

 

No que concerne à temática do ambiente, foi dirigido um pedido específico por parte do 

Município no sentido de ser apoiado com medicamentos e material de apoio, o recentemente 

criado Centro de Apoio Animal -estrutura camarária que prossegue uma política de não abate 

através da promoção das adoções de animais recolhidos, domésticos, vadios ou errantes, no 

combate ao abandono de animais domésticos, proporcionando acesso a cuidados de saúde 

veterinários a munícipes carenciados proprietários de animais domésticos. Para concretizar 

estes objetivos também é realizada a identificação eletrónica e controle dos animais do 

concelho e incentiva-se a saúde pública através do aumento da esterilização de animais vadios 

ou errantes. 

Destaca-se os apoios concedidos pelas empresas Zoetis e pela McDonald’s, bem como a 

campanha organizada pela empresa DELL, em colaboração com a empresa Teixeira Duarte e a 

CMO, dirigida a todas as empresas sedeadas no Lagoas Parque, patente no vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ2LcocuIAQ  

 

 

5.3. Análise dos Resultados  

Tendo em consideração o quadro síntese dos apoios concedidos em 2014 (em anexo), 

destacam-se os seguintes aspetos:  

• Número de empresas colaborantes em 2014: 43 representando cerca de 41% do 

universo das empresas/entidades aderentes; 

• Número de entidades apoiadas: 56 entidades onde se inclui a CMO (serviços, espaços 

camarários e CPCJO). Destas 56 entidades, 27 tinham apresentado formulário de 

identificação de necessidades, ou seja, 48 %. 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; 
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• Das 27 entidades que apresentaram formulário de identificação de necessidades, 81% 

viram algumas das suas necessidades apoiadas. Apenas 6 entidades não encontraram 

apoios por parte de empresas; 

• Número de apoios concedidos a instituições: 133. 

 

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

valor que corresponde a 16.502 €. 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. 

  

CMO*
52%

Entidades 
locais
48%
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6. Avaliação 

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

variação nos últimos dois anos: 

 2013 2014 Variação 

Empresas aderentes 84 104 20 

Novas adesões 9 20 11 

Nº formulários de identificação 
necessidades 

25 27 2 

Nº empresas apoiantes 29 43 14 

Entidades apoiadas 38 56 18 

Apoios concedidos 73 133 60 

    

Donativos financeiros 24.490€ 16.502€ - 7.988€ 

 

 

 

Deste modo, analisando estes dados tendo por base a atividade referente ao ano de 2013, 

verifica-se: 

1. Um acréscimo no número de novas empresas aderentes. Enquanto em 2013, aderiram 9 

novas empresas, no ano de 2014, contabilizam-se 20; 

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

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

3. Um aumento muito significativo no que respeita ao número de empresas apoiantes (de 

29 passaram para 43), sendo que se considerarmos este total no contexto do conjunto 

de empresas verificamos um maior peso, em termos de atividade efetiva; 

0
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4. Um aumento importante do número de organizações locais apoiadas (de 38 passaram 

para 56) 

5. Um acréscimo significativo no total de apoios concedidos. No ano de 2013, haviam sido 

assegurados 73 apoios enquanto no presente ano se contabilizam 133; 

6. Um decréscimo no valor dos donativos financeiros, tendo passado de 24.490€ para 

16.502€. No entanto e por razões contabilísticas, ressalva-se que dois dos apoios 

financeiros previstos para 2014, no montante de 11.000€, serão  transferidos no  início 

do ano de 2015. 

7. 2014 foi o primeiro ano  em que se realizaram campanhas, no âmbito do programa, por 

iniciativa municipal nomeadamente: Kits escolares e de Natal. 

8. Por iniciativa municipal, foram estabelecidos 3 protocolos de colaboração, 2 

memorandos de entendimento e a adesão a uma rede nacional da responsabilidade 

social. 

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

2014, considerando a melhoria significativa dos indicadores em análise. Verificou-se uma 

vontade crescente das empresas investirem na Responsabilidade Social traduzido nos diversos 

pedidos de reunião e, se tivermos em conta os inúmeros constrangimentos orçamentais que as 

próprias empresas atravessam, na atual conjuntura. 

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 

intermediação do POS. 

Contactos com as empresas para 

monitorização dos apoios concedidos. 

Desadequação dos documentos jurídicos Em curso a elaboração de Regulamento do 
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enquadradores das entidades aderentes ao 

POS. 

Programa Municipal “Oeiras Solidária” para a 

área de Responsabilidade Social e revisão do 

protocolo de adesão. 

 

Face ao exposto, é ambição do Programa “Oeiras Solidária” durante o ano de 2015 dar 

continuidade à reestruturação já iniciada, através da definição dos 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. 

• Desenvolver programas de intervenção 

comunitária. 

 

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

• Por um lado, sensibilizar as empresas aderentes para ações de responsabilidade 

social mais concertadas. Quer isto dizer, que se 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 que promovem uma 

ligação mais permanente ou cujo resultado tem um efeito não só imediato mas que 

se perpetua no funcionamento da entidade beneficiária. 

• Por outro, incentivar as entidades que solicitam apoios a apresentarem pedidos que 

reforcem a sustentabilidade dos seus projetos e se constituam como desafios às 
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empresas, que podem colaborar disponibilizando também os seus conhecimentos 

especializados, nomeadamente através da aposta em projetos âncora. 

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

de iniciativas que visem a coesão, nomeadamente a Semana da Responsabilidade 

Social, o MarketPlace, Portal da Responsabilidade Social, campanhas diversas, a 

Corrida do Tejo e outros eventos promovidos pela CMO. 

• Pretende-se ainda continuar a reforçar o investimento estratégico no POS e o seu 

desenvolvimento, nomeadamente verificando da possibilidade de concorrer a 

candidaturas e a prémios na área da Responsabilidade Social. 

 

Espera-se que este investimento municipal na reestruturação do projeto permita, por sua vez, 

alargar o número de empresas e entidades privadas envolvidas e, simultaneamente, garantir o 

aumento da visibilidade pública do programa e seu contributo para o desenvolvimento social. 
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7. Anexos 

7.1. 2014: Um ano em Imagens 

Foto Descrição 

 

Doação de 

produtos 

(alimentos, 

produtos de 

higiene e limpeza, 

roupa e 

brinquedos), por 

parte da ACE, ao 

Centro Social 

Paroquial Nossa 

Senhora de Porto 

Salvo (Fevereiro). 

 

Recuperação do 

refeitório do 

Núcleo de 

Instrução e 

Beneficência por 

parte dos 

voluntários da 

Fundação PT 

(Fevereiro). 
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Isolamento 

acústico das Salas 

da Escola de 

Música do Centro 

Social Paroquial 

São Romão de 

Carnaxide por 

parte da PepsiCo 

(Fevereiro). 

 

Doação de 26 

bilhetes para o 

jogo de futebol 

Benfica-Sporting, 

entregues a 

jovens da Rede de 

Juventude e 

Centro 

Comunitário do 

Alto da Loba 

(Agosto). 
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Corrida do Tejo- 

partida das 10 

empresas mais 

ativas durante o 

ano de 2014 

(Setembro). 

 

Exemplo de um 

dos kits de 

material escolar 

oferecidos no 

âmbito da 

Campanha 

“Regresso à 

Escola” 

(Setembro). 

 

Iniciativa de apoio 

ao Centro de 

Apoio Animal da 

CMO. 
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Comemoração dos 

10 anos do POS 

(29 de Setembro) 

 

Adaptação e 

apetrechamento  

das instalações do 

“Projeto 

Desingosta”, 

promovido pela 

Associação 

Moinho em 

Movimento, pelas 

empresas 

aderentes ao POS 

(Novembro) 

 

Campanha de 

Natal “Oeiras 

Solidária”, caixas 

artesanais para 

cabazes de Natal 

da Associação 

“Coração 

Amarelo” 

(Dezembro). 
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Entrega de 

cabazes de Natal 

pelas famílias 

carenciadas nos 

Bairros Municipais 

(Dezembro) 

 

Entrega de 

cabazes de Natal 

pelas famílias 

carenciadas nos 

Bairros Municipais 

(Dezembro) 
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7.2. 2014: POS nas notícias 
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7.3. 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 
Doação de mobiliário 
(sofás, tapetes e 
almofadas) 

Doação de 
bens/produtos 

CSP Barcarena; Associação Social de 
Caxias; CCP Nossa Senhora das 
Dores; CAT Tercena 

Abril 

ACE 
(Combined) 

Angariação de produtos 
(alimentos, produtos de 
higiene e limpeza, roupa e 
brinquedos) pelos 
colaboradores para apoio 
ao funcionamento da 
entidade  

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social Paroquial Nossa 
Senhora de Porto Salvo 

Fevereiro 

ACE 
(Combined) 

Doação de 832€ para apoio 
ao funcionamento da 
entidade 

Donativo 
financeiro 

Centro Social Paroquial Nossa 
Senhora de Porto Salvo 

Fevereiro 

AndréÓpticas Doação de óculos e lentes. 
Doação de 
bens/produtos 

Jovem munícipe sinalizado pelo 
CCAL. 

Março 

Anónimo Doação de quatro consolas 
Doação de 
bens/produtos 

CCP Nossa Senhora das Dores/ Casa 
de São Bento; Projecto Entrecul; 
Instituto Padre António Vieira/ 
Projeto Embarca; CAT Tercena 

Junho 

ARVAL Apoio financeiro 
Donativo 
financeiro 

Academia dos Champs   

Astellas 

Dinamização de sessão 
subordinada à temática 
"Aprender a prevenir os 
consumos" 

Voluntariado 
empresarial 

Alunos do 7º, 8º e 9º ano da Escola 
Aquilino Ribeiro 

Janeiro 

Astellas 

Angariação de produtos 
(alimentos, roupa e 
brinquedos) pelos 
colaboradores para apoio 
ao funcionamento da 
entidade  

Doação de 
bens/produtos 

CCP Nossa Senhora das Dores / Casa 
de São Bento 

Outubro 

Astrazeneca 

Cedência de 10 cx 76kg 
roupa adulto 
14 cx 124kg Roupa criança  
12 cx 81kg brinquedos 
2 cx 26kg livros 
4 cx 33kg artigos 
domésticos 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social e Paroquial de 
Barcarena 

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

Astrazeneca 

Rastreios: realização de 
espirometrias e teste do 
nível de Monóxido de 
Carbono nos pulmões, na 
Campanha “Maio Mês do 
Coração” e Dia Mundial 
Sem Tabaco representando 
um custo de 250€ com 
recursos humanos 

Voluntariado 
empresarial 

CMO/ Fundação Portuguesa de 
Cardiologia 

Maio 

Auchan 

Doação de produtos 
alimentares e utensílios de 
cozinha para dinamização 
de ação da empresa COLT 
"Give Back" 

Doação de 
bens/produtos 

Jovem munícipe beneficiário do 
apoio ao estudo proporcionado pela 
COLT. 

Junho 

Biogen Donativo de 6000€ 
Donativo 
financeiro 

CAT - Tercena  Dezembro 

Biogen 

Obras de reparação de 
marquise para 
transformação em sala de 
visitas. Pinturas no interior 
da casa. Substituição de 
janelas 

Voluntariado 
empresarial 

CAT - Tercena  30 Setembro 

BMW 
15 sacos de brinquedos 
(cerca de 200 prendas) 
crianças e Jovens 

Doação de 
bens/produtos 

Associação Amigos de Sta. Cruz Dezembro 

BMW 
Cedência de materiais de 
escritório 

Doação de 
bens/produtos 

Associação Moinho em Movimento Outubro 

BMW 
Doação de mesas e 
cadeiras (reunião) 

Doação de 
bens/produtos 

CAT - Tercena (biblioteca) Julho 

BMW 
Doação de Mesa com 
cadeiras e armário 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social Paroquial de 
Barcarena 

Março 

BMW Doação de vestuário 
Doação de 
bens/produtos 

Centro Social Paroquial de 
Barcarena 

Agosto 

BMW 
Doação de Frigorifico e 
fogão 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social Paroquial São Romão 
de Carnaxide 

Março 

BMW 
Doação de balcão de 
receção 

Doação de 
bens/produtos 

CMO Junho 

BMW 
Doação de tampos de 
secretária 

Doação de 
bens/produtos 

CMO Julho 

BMW 
Doação de mesas e 
cadeiras de exterior 

Doação de 
bens/produtos 

CMO: Centro Comunitário do Alto 
da Loba 

Janeiro 

BMW 
Campanha de Natal - 50 
prendas crianças e Jovens 

Doação de 
bens/produtos 

CMO: Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens 

Dezembro 

BMW 
Doação de dois sofás e uma 
televisão 

Doação de 
bens/produtos 

CSP São Romão de Carnaxide Junho 

BMW Kits escolares 
Doação de 
bens/produtos 

EB1 Visconde Leceia | EB1/JI Nossa 
Senhora do Vale | EB1 Samuel 
Johnson | EBI São Bruno (78Kit's) 

Setembro 

BMW 
Doação de Máquina de 
lavar roupa 

Doação de 
bens/produtos 

EB1/JI Pedro Álvares Cabral Março 

BMW Oferta de Bolo 
Doação de 
bens/produtos 

CMO / Encontro de clubes, troféu 
das localidades 

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

BMW 
27 prendas crianças e 
Jovens 

Doação de 
bens/produtos 

Estabelecimento Prisional de Tires - 
Creche 

Dezembro 

BMW 20 prendas crianças 
Doação de 
bens/produtos 

Fundação Marquês Pombal 
22 De 
Dezembro 

Celgene 
Portugal 

Produtos alimentares, de 
higiene e de puericultura, 
brinquedos e livros e 
prendas para as mães. 

Doação de 
bens/produtos 

Ajuda de Mãe 
Entrega a 22 
de Dezembro 

Celgene 
Portugal 

9 Computadores portáteis  
Doação de 
bens/produtos 

Associação Moinho em Movimento 
/ Projeto Desingosta 

Entrega 30 de 
Dezembro 

Clinia, Clinica 
Médica da 
Linha 

Doação de fraldas 
Doação de 
bens/produtos 

Ajuda de Mãe; Centro Sagrada 
Família; União Freguesias de Algés, 
Linda-a-Velha e Cruz-
Quebrada/Dafundo; CerciOeiras; 
Centro Social Paroquial São Julião da 
Barra; Centro Social Paroquial de 
Barcarena. 

Abril 

CMO 
Doação de tshirts e bonés 
para atividades de tempos 
livres do ATL 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social Paroquial São Romão 
de Carnaxide 

Maio 

CMO 
Doação de tshirts para ala 
psiquiatria 

Doação de 
bens/produtos 

Hospital Prisão Caxias Maio 

Coca-Cola 
40 Bilhetes de Futebol 
Benfica/Belenenses 

Doação de 
bens/produtos 

CMO: Núcleo da Juventude Dezembro 

Coca-Cola 
Doação de 26 bilhetes para 
jogo de futebol 

Doação de 
bens/produtos 

CMO: Jovens da Rede de Juventude 
e Centro Comunitário do Alto da 
Loba 

Agosto 

Coca-Cola 

recolha de roupa 
desportiva na Final no 
parque dos poetas e 
estádio municipal 

Doação de 
bens/produtos 

Instituto Padre António Vieira/ 
Projeto Embarca 

Julho 

Coca-Cola 
Recolha de roupa 
desportiva 6ª Etapa Oeiras 
Jamor e festa no Jamor 

Doação de 
bens/produtos 

Associação AJUDE/ Projeto Entrecul Junho 

Colégio 
Santiago 

Doação de produtos 
Alimentares, no âmbito da 
Semana da Saúde 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social e Paroquial São 
Romão de Carnaxide 

Abril 

Colégio 
Santiago 

Doação de brinquedos e 
vestuário. 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social Paroquial de 
Barcarena 

Maio 

COLT 

Criação de linha telefónica 
para angariação de fundos 
para auxiliar a ação da 
entidade. 

Voluntariado 
empresarial 

APOIO Anual 

COLT 
Serviço de Consultoria 
informática 

Voluntariado 
empresarial 

CSP São Romão de Carnaxide Anual 

COLT 

Iniciativa "Give Back" em 
que um jovem beneficiário 
do apoio ao estudo da 
COLT foi dar explicações 
sobre a sua área de estudo- 
pastelaria. Os produtos 
alimentares foram doados 
pelo JUMBO e a APOIO 

Outro 
Jovem munícipe beneficiário do 
apoio ao estudo proporcionado pela 
COLT. 

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

emprestou as instalações. 

COLT 
Dinamização de atividade 
lúdica 

Voluntariado 
empresarial 

Jovens integrados na Associação 
AJUDE/ Projeto Entrecul Escolhas 5ª 
Geração 

Abril 

COLT 
Doação de livros e 
brinquedos 

Doação de 
bens/produtos 

APOIO/ Creche "Ninho da Cegonha" Abril 

CONTINENTE 
500 Cabazes para famílias 
carenciadas 

Doação de 
bens/produtos 

CMO Dezembro 

DELL Doação de Produtos  
Doação de 
bens/produtos 

Associação Coração Amarelo Dezembro 

DELL (em 
conjunto com 
outras 
empresas do 
parque 
empresarial) 

Campanha de Apoio Animal  
Doação de 
bens/produtos 

União Zoófila Setembro 

Ericsson 
Doação de material escolar 
para 48 crianças/jovens 

Doação de 
bens/produtos 

CAT - Tercena  Setembro 

Ericsson Workshop de cozinha Outro CAT - Tercena (6 Jovens) Outubro 

Ericsson 

5 Cadeiras de secretária, 
uma estante grande para 
dossiers (ou 2 pequenas) e 
um cabide 

Doação de 
bens/produtos 

IDEQ Setembro 

Fundação 
António 
Manuel da 
Mota 

Doação de televisão 
Doação de 
bens/produtos 

CAT - Tercena  Maio 

Fundação PT 
Recuperação das 
instalações 

Voluntariado 
empresarial 

Centro Comunitário Paroquial Nossa 
Senhora das Dores 

Fevereiro 

Fundação PT 
Campanha de Natal - 150 
prendas crianças e Jovens 

Doação de 
bens/produtos 

CMO: Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens 

4 Dezembro 

Fundação PT 
300 Sweet-shirts / polares 
para a festa 
interinstitucional 

Doação de 
bens/produtos 

União de Freguesias de oeiras, 
Pasço de Arcos e Caxias - Festa 
interinstitucional 

Dezembro 

Fundação PT Recuperação do refeitório 
Voluntariado 
empresarial 

Núcleo de Instrução e Beneficência Fevereiro 

GE Kits escolares 
Doação de 
bens/produtos 

EB1/JI Maria Luciana Seruca (19kit's) Outubro 

GLASSDrive 
Recolha de vestuário, 
brinquedos, livros e calçado 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social São Romão de 
Carnaxide; Associação dos Amigos 
da Mulher Angolana 

Outubro 

GLASSDRIVE 
Campanha de angariação 
de vestuário 

Doação de 
bens/produtos 

CSP São Romão de Carnaxide e 
Ajuda Amiga 

Novembro 

Grace 
Visita ao jardim Zoológico 
(22 crianças) 

Voluntariado 
empresarial 

CCP Nossa Senhora das Dores / Casa 
de São Bento 

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

Grace 
(Jerónimo 
Martins) 

Entrega de presentes 
Doação de 
bens/produtos 

CCP Nossa Senhora das Dores / Casa 
de São Bento 

Dezembro 

GRACE 
(Laboratório 
Joaquim 
Chaves) 

Impressora multi-funções, 
acessibilidade a exames 
médicos sem custos e 
presentes de Natal. 

Doação de bens/ 
produtos 

CAT- Tercena  Dezembro 

Grace 
(Vodafone) 

Vagas para a participação 
em ação de formação 
gratuita na área das 
tecnologias de 
informação/risco Redes 
Sociais 

Outro CAT- Tercena (8 jovens) Agosto 

HP 
Campanha de recolha de 
bens para apoio à 
população sénior 

Doação de 
bens/produtos 

 Associação Coração Amarelo Outubro 

HP Duas Estantes 
Doação de 
bens/produtos 

Ajuda de Mãe Setembro 

HP 
Doação de brindes: blocos, 
canetas, fitas, lanternas 

Doação de 
bens/produtos 

CMO: Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens 

Junho 

HP Kits escolares 
Doação de 
bens/produtos 

EB1/JI Pedro Álvares Cabral | EB1/JI 
Porto Salvo (110kit's) 

Setembro 

HP 

Campanha de Natal - 4 
grandes caixas recolha de 
produtos com incidência 
nos sem-abrigo 

Doação de 
bens/produtos 

IDEQ Dezembro 

HP 

308 Bilhetes para o Circo 
HP. Entrega de presentes 
para 164 crianças de 8 
instituições no Concelho, 
no Circo de Natal/HP 14 de 
Dezembro às 18h 

Outros 

Santa Casa da Misericórdia de 
Oeiras; Centro Social Paroquial N.ª 
Sr.ª da Conceição de Outurela; 
Fundação Marquês de Pombal; 
Projeto Família Global; Centro Social 
Paroquial de Oeiras; Centro Social 
Paroquial N.ª Sr.ª de Porto Salvo; 
CMO: Centro Comunitário Alto da 
Loba 

4 Dezembro 

HP 
190 Presentes para crianças 
das associações que foram 
ao circo. 

Doação de 
bens/produtos 

Santa Casa da Misericórdia de 
Oeiras; Centro Social Paroquial N.ª 
Sr.ª da Conceição de Outurela; 
Fundação Marquês de Pombal; 
Projeto Família Global; Centro Social 
Paroquial de Oeiras; Centro Social 
Paroquial N.ª Sr.ª de Porto Salvo; 
CMO: Centro Comunitário Alto da 
Loba 

14 Dezembro 

IMS Health 
Concessão de donativo 
financeiro no valor de 500 
€ 

Donativo 
financeiro 

Associação AJUDE Dezembro 

IMS Health 
Angariação de 95 
brinquedos para  

Doação de 
bens/produtos 

Associação Moinho em Movimento 14 Dezembro 
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Empresa Descrição do Apoio Tipologia do apoio Entidade (s) beneficiada (s) 
Mês de 
concretização 

IMS Health 

Participação no almoço 
solidário, com doação de 
produtos alimentares e 
confeção dos mesmos. 
Venda das refeições 
revertendo o valor a favor 
do projeto. 

Doação de 
bens/produtos e 
Voluntariado 
Empresarial 

Associação Moinho em Movimento 
/ Projeto Desingosta 

1 Dezembro 

IMS Health 
Campanha de angariação 
de bens (vestuário) 

Doação de 
bens/produtos 

Associação Social de Caxias Maio 

IMS Health 
Campanha trimestral de 
angariação de bens 
(material escolar) 

Doação de 
bens/produtos 

CSP São Romão de Carnaxide- ATL 
Traquinas 

Setembro 

IMS Health 
Campanha de recolha de 
artigos para criança (roupa, 
calçado, brinquedos, jogos)  

Doação de 
bens/produtos 

Família Global Dezembro 

Intermarché 
100 Cabazes para famílias 
carenciadas 

Doação de 
bens/produtos 

CMO Dezembro 

Jaba Recordati Recuperação instalações 
Voluntariado 
empresarial 

CCP Nossa Senhora das Dores- 
centro de Dia 

11 Julho 

Jaba Recordati 

Tarde de Fados com o 
Fadista André Batista, no 
Salão Nobre do Clube 
Desportivo de Paço de 
Arcos, seguido de lanche. 

Outros 
CCP Nossa Senhora das Dores- 
centro de Dia 

20 Novembro 

Jaba Recordati 

Doação de brindes (100 de 
cada) Pastas de dentes; 
escovas de dentes 
desdobráveis; 100 
borrachas; lápis; balões 
vermelhos e azuis; sacos de 
pano “Guronsan” 

Doação de 
bens/produtos 

CMO: Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens 

Junho 

Jaba Recordati 

Festa de Natal nas 
Instalações da Jaba e 
entrega de Presentes de 
para as crianças da 
Instituição 

Doação de bens/ 
produtos 

Crescer Ser 13 Dezembro 

Jaba Recordati 

Uma vez por mês a Jaba 
oferece 30 sopas e 30 Kits 
com alimentos para os 
Sem-abrigo. A entrega é 
realizada por voluntários da 
Jaba acompanhados por 
voluntários da Luchapa. 

Doação de bens/ 
produtos e 
Voluntariado 
empresarial 

Luchapa Mensal 

Jaba Recordati Oferta de cabazes 
Doação de bens/ 
produtos  

Solfraterno 20 Dezembro 

JUMBO 
750 Cabazes para famílias 
carenciadas 

Doação de 
bens/produtos 

CMO Dezembro 

McDonalds 
Doação bebidas para a 
Corrida Solidária 

Doação de 
bens/produtos 

Associação Moinho em Movimento 28 Dezembro 

McDonalds 
Oferta de livros para as 
crianças que ganharam a 
corrida  

Doação de 
bens/produtos 

Associação Moinho em Movimento 28 Dezembro 
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Empresa Descrição do Apoio Tipologia do apoio Entidade (s) beneficiada (s) 
Mês de 
concretização 

McDonalds 
Apoio ao Projeto 
Desingosta: doação de 
pavimento 

Doação de 
bens/produtos 

Associação Moinho em Movimento 
/ Projeto Desingosta 

Novembro 

McDonalds 

Apoio ao Projeto 
Desingosta: reunião para 
envolvimento das várias 
empresas do Lagoas 
Parque, dinamização de 
almoço solidário 

Voluntariado 
empresarial 

Associação Moinho em Movimento 
/ Projeto Desingosta 

Dezembro 

McDonalds 
Doação de luvas e sacos do 
lixo 

Doação de 
bens/produtos 

CMO- Centro de Apoio Animal Maio 

McDonalds Doação de brindes  
Doação de 
bens/produtos 

CMO: Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens 

Junho 

Nestlé 
Comemoração do Dia 
Mundial do Ambiente 

Voluntariado 
empresarial 

Centro Sagrada Família e CSP 
Barcarena 

Junho 

Nestlé 

 810 chocolates sem açúcar 
/ 17 Caixas - chocolates 
para a festa Natal 
Interinstitucional; 
voluntários participantes 
na feitura dos cabazes de 
Natal, estabelecimento 
prisional de Tires. 

Doação de 
bens/produtos 

CMO Novembro 

Nestlé 
Doação de 3500 € para 
apoio ao Projeto MUNSI 

Donativo 
financeiro 

CMO - Centro de Estudos e 
investigação em Dinâmicas Sociais e 
Saúde (CEIDSS) da universidade 
Atlântica 

Dezembro 

Nestlé 
Doação de mobiliário para 
organização da Loja Social 

Doação de 
bens/produtos 

União das Freguesias de Carnaxide e 
Queijas 

Março 

Nestlé 
Doação de leite, iogurtes, 
cereais ou outros. 
Programa  - Munsi  

Doação de 
bens/produtos 

CMO/ Programa Munsi - pequenos 
almoços com pais  

Novembro/ 
Dezembro 

Nestlé 
Doação de produto para 
constituição de cabazes 
alimentares- Loja Social 

Doação de 
bens/produtos 

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

Anual 

ORACLE 
Recolha de roupas de 
adulto, calçado, crianças, 
bebés e brinquedos  

Doação de 
bens/produtos 

Associação Ajuda de Mãe 
Ao longo do 
ano 

ORACLE 
Doação de produtos 
alimentares 

Doação de 
bens/produtos 

Associação Moinho em Movimento Dezembro 

Particular 
Doação de livros escolares 
e brinquedos 

Doação de 
bens/produtos 

Associação AJUDE Junho 

PepisoCo 
Isolamento acústico das 
Salas da Escola de Música 

Voluntariado 
empresarial 

Centro Social Paroquial São Romão 
de Carnaxide 

Fevereiro 

PepsiCo 
Doação de Medidor de 
tensão arterial 

Doação de 
bens/produtos 

APOIO Janeiro 

PepsiCo 
Doação de Medidor de 
tensão arterial 

Doação de 
bens/produtos 

Associação Médica de Gerontologia 
Social 

Janeiro 

PepsiCo 
Doação de Medidor de 
tensão arterial 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social e Paroquial de 
Barcarena 

Janeiro 

PepsiCo 
Doação de Medidor de 
tensão arterial 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social e Paroquial São Julião 
da Barra 

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

PepsiCo 
Doação de Medidor de 
tensão arterial 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social Paroquial São Romão 
de Carnaxide 

Janeiro 

PepsiCo 
Doação de estruturas para 
arquivo 

Doação de 
bens/produtos 

CMO- DGP e DE Agosto 

PepsiCo 
Doação de brindes e doces 
para as atividades da Rede 
de Juventude 

Doação de 
bens/produtos 

CMO- Núcleo de Juventude Julho 

PepsiCo 
Doação de porta-chaves 
(120) 

Doação de 
bens/produtos 

CMO: Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens 

Junho 

Pepsico Donativo 670€ 
Donativo 
financeiro 

CrescerSer- Casa do Parque Dezembro 

Pepsico 3 Computadores portáteis 
Doação de 
bens/produtos 

IDEQ Setembro 

PepsiCo 
Doação de Medidor de 
tensão arterial 

Doação de 
bens/produtos 

Obra Social Madre Maria Clara Janeiro 

PepsiCo 
Doação de Medidor de 
tensão arterial 

Doação de 
bens/produtos 

Oeiras São Julião- Centro de 
Solidariedade Social 

Janeiro 

PHD 
Visita aos estúdios da Rádio 
Comercial e SIC 

Voluntariado 
empresarial 

Jovens da Associação AJUDE/ 
integrados na Oficina de Artes do 
Projeto Entrecul Escolhas 5ª 
Geração 

Março 

Phillips Kits escolares 
Doação de 
bens/produtos 

EB1 Sylvia Philips (15kit's) Setembro 

Phillips 

 1 bicicleta para criança até  
6 anos; 1 triciclo para 
criança até 3 anos; 25 
brinquedos para várias 
idades; 1 pacote de fraldas; 
3 embalagem de frutos 
secos; 19 livros para 
crianças de várias idades; 2 
sacos com roupa de 
Inverno; 24 biberons 
(Philips); 24 termómetros 
para banho (Philips) 

Doação de 
bens/produtos 

Junta de Freguesia de Porto Salvo 19 Dezembro 

Sanofi 
Doação de 2000 € para 
apoio ao Projeto MUNSI 

Donativo 
financeiro 

CMO- Centro de Estudos e 
investigação em Dinâmicas Sociais e 
Saúde (CEIDSS) da universidade 
Atlântica 

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

Sanofi 
Doação de 2950 
embalagens de pomada 
Mitosyl 

Doação de 
bens/produtos 

Projeto Família Global; Casa do 
Parque; Centro Social Paroquial S. 
Miguel de Queijas; Associação 
Renascer; Ajude; CSP São Romão de 
Carnaxide; Associação Médica 
Gerontologia Social; Banco de 
Informação de Pais para Pais; União 
de Freguesias de Algés, Linda-a-
Velha Cruz Quebrada-Dafundo; 
Ajuda Amiga; Coração Amarelo; CSP 
Barcarena; Centro Assistência 
Infantil Nossa Senhora das Dores; 
Casa Nossa Senhora de Fátima; J.F. 
de Barcarena; Oeiras São Julião- 
Centro de Solidariedade Social; 
Santa Casa da Misericórdia de 
Oeiras; AAMA; Hospital-Prisão 
Caxias; Apoio; Ajuda de Mãe; Oeiras 
International School; CMO: CPCJO. 

Agosto 

SIC Esperança 
Requalificação de 
instalações 

Voluntariado 
empresarial 

Associação Moinho em Movimento 
/ Projeto Desingosta 

14, 15 e 16 
Novembro 

Sic Esperança 
Desenvolvimento de horta, 
projeto desenvolvido pela 
SIC 

Outro 
Centro Social Paroquial São Romão 
de Carnaxide 

Abril 

Sic Esperança 
Ação de sensibilização no 
âmbito da Prevenção 
Rodoviária 

Outro JI Luísa Ducla Soares e Miraflores Junho 

SOLPLAY 
Apoio ao alojamento dos 
participantes no Hotel 
Solplay (redução 3.000€) 

Apoio financeiro - 
redução de custos 

 ACES Oeiras - Programa Férias em 
Saúde  

Novembro 

Sumol+Compal 
Torneio de Futebol- 
Angariação de produto 

Doação de 
bens/produtos 

CAT - Tercena  Maio 

Sumol+Compal 
Doação de 200 águas para 
comemoração do Dia da 
Saúde Mental 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental 

Outubro - a 
confirmar 

Sumol+Compal Doação de produto 
Doação de 
bens/produtos 

CMO: Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens 

Junho 

TALENTER 

6 Caixas de cartão Produtos 
campanha de Natal 
(essencialmente bens 
alimentares) - sem abrigo 

Doação de 
bens/produtos 

IDEQ Dezembro 

THE 
DREAMERY 

Campanha de Natal - 50 
prendas crianças e Jovens 

Doação de 
bens/produtos 

CAT - Tercena  13 Dezembro  

THE 
DREAMERY 

Dia da Comunidade: 
Intervenção com 
remodelação de espaço e 
entrega de donativo 

  Crescer Ser Maio 



40 
 

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

THE 
DREAMERY 

Campanha de recolha de 
Bens alimentares 

Doação de 
bens/produtos 

Crescer Ser 19 Dezembro  

THE 
DREAMERY 

Campanha de Natal -  
prendas crianças e Jovens 

Doação de 
bens/produtos 

Projeto Família Global 13 Dezembro   

Yourself Clinic 
Cabazes de Natal - bens 
(bacalhau e chocolates) 

Doação de 
bens/produtos 

Associação Coração Amarelo Dezembro 

Yourself Clinic Brinquedos / Produtos 
Doação de 
bens/produtos 

Crescer SER Dezembro 

Zoetis Doação de medicamentos 
Doação de 
bens/produtos 

CMO- Centro de Apoio Animal Maio 

Zoetis 
Doação de amostras de 
medicamentos 

Doação de 
bens/produtos 

CMO/Centro Apoio Animal Junho 

 

 

 


