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1. Introdução 

O Programa Municipal Oeiras Solidária, 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, tem permitido suportar não só 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.  

Como suporte formal, o Programa Oeiras Solidária suporta-se de um Protocolo de Colaboração 

celebrado no início do seu funcionamento, com algumas empresas concelhias. Desde então, a 

adesão de novos parceiros tem-se concretizado através da assinatura de uma Declaração de 

Adesão. Em termos sintéticos, estas novas adesões têm resultado da divulgação deste recurso 

e da comunicação informal interempresas, decorrendo da necessidade que estas manifestam 

de um interlocutor que assegure, de forma objetiva e imparcial, uma correta canalização dos 

recursos. 

Não obstante os resultados positivos e benefícios resultantes da implementação deste 

programa para os três vetores envolvidos (Município, Empresas e atores locais), uma avaliação 

breve do seu funcionamento, suportada pela análise aos Relatórios de Atividades produzidos 

anualmente, fundamentou em 2012, a necessidade de se procederem a alguns reajustes com 

vista à sua otimização, diligências essas que tiveram uma natural continuidade no ano em 

análise. Assim, e no que concerne à vertente empresarial, procedeu-se à manutenção da base 

de dados do programa que permitiu registar os principais dados caraterizadores da empresa e 

serviu de suporte ao funcionamento eficaz do mesmo. Com efeito, esta atualização só possível 

através de um contacto próximo com as empresas parceiras permitiu, de forma acrescida, 

conhecer com maior rigor a política de responsabilidade social corporativa (RSC) 

implementada, as boas práticas levadas a cabo neste domínio, a identificação do tipo de 

apoios que podem veicular, assim como a validação do seu interesse e pertinência em 

continuar associados. Foi, ainda possível, proceder à formalização da adesão (nos casos em 

que ainda não foi efetivada). 

Na vertente entendida como beneficiária, procedeu-se ao levantamento das necessidades de 

apoio sentidas, através do estabelecimento de uma candidatura. Com efeito, até ao ano de 

2012, o conhecimento das necessidades dos agentes locais suportava-se nos Planos e 

Relatórios de Atividade remetidos à edilidade e mediante os dados recolhidos através da Rede 

Social de Oeiras, da Plataforma de Apoio às Organizações Sociais e do Banco Local de 
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Voluntariado de Oeiras (BLV). A instituição de um formulário e candidatura específica, 

operacionalizado em 2012, demonstrou ter sido um fator bastante positivo. A informação 

sistematizada e organizada conferiu uma dinâmica mais regular e objetiva ao processo, dando 

oportunidade a todas as entidades de serem beneficiadas. De igual modo, facilitou às 

empresas o processo de seleção dos projetos a apoiar, na medida em que tiveram acesso a 

informação mais detalhada acerca de todas as possibilidades.  

O presente Relatório pretende demonstrar o impacto das medidas adotadas, os resultados 

alcançados e, igualmente, as soluções que se apontam para fazer face a alguns dos 

constrangimentos associados ao funcionamento de uma atividade deste cariz. Para tal prevê, 

inicialmente, uma breve descrição do funcionamento do programa, seguindo-se 

posteriormente, a apresentação dos resultados obtidos. À identificação das principais 

dificuldades encontradas será associada a proposta de reestruturação do programa, por 

ocasião da celebração dos seus dez anos de existência. 
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2. Funcionamento do programa Oeiras Solidária 

Desde a data da sua implementação, e decorrente do Protocolo de Cooperação assinado com 

um número restrito de empresas, este tem sido um projeto que tem vindo a ganhar uma 

considerável dimensão, na direta proporção do aumento das necessidades diagnosticadas. O 

crescendo possibilitado pela subsequente adesão de novas empresas, formalizada pelo 

documento “Declaração de Adesão”, obrigou à adoção de uma metodologia que permitisse 

responder de forma eficaz e transparente às inúmeras solicitações. Assim, e no papel de 

interlocutor/mediador que o Município assume, são percorridas, desde 2012, as seguintes 

etapas: é divulgada, através da Rede Social de Oeiras, a possibilidade dos agentes sociais se 

candidatarem a apoios concedidos pelas empresas aderentes; terminado o prazo de submissão 

dos formulários, a informação é analisada, sistematizada e veiculada às empresas; 

posteriormente, cabe aos parceiros do tecido empresarial manifestarem a sua disponibilidade e 

vontade de apoiar, indicando ao Município quais as entidades/projetos selecionados. Em muitas 

situações, é solicitado ao Município que se pronuncie relativamente às entidades a selecionar, 

dentro desse quadro geral apresentado. O conhecimento técnico das instituições e análise 

macro das necessidades permite efetuar um trabalho de priorização que garante às empresas 

uma adequada distribuição dos seus recursos. Tomada a decisão, o DASD promove a articulação 

entre as empresas e os agentes sociais selecionados, através de reuniões e visitas, 

acompanhando e orientando a concretização dos apoios. Não obstante este procedimento que 

se configura permanente, existe toda uma informação que é veiculada, pontualmente, 

decorrente de necessidades emergentes que são comunicadas ao Município e que são 

consideradas como enquadráveis no espirito da responsabilidade social empresarial.   

As imagens que se seguem configuram os instrumentos que são utilizados neste domínio: 
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Figura 1- Base de Dados que reúne informação acerca das empresas parceiras 
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Figura 2- Formulário de Identificação de Necessidades, preenchido pelos agentes sociais locais 
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Figura 3- Grelha que é remetida às empresas e que dispõe as necessidades manifestadas pelos 

agentes sociais locais, após análise, tratamento e validação por parte do DASD  
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3. Resultados 2013 

 

3.1. Empresas parceiras 

No início do ano, o Programa Oeiras Solidária contava com 72 empresas. Desde então, 

aderiram mais 9, a saber: 

Empresa 

Colégio Santiago 

GlassDrive/Saint Gobain 

Essilor 

Anja 

The Dreamery 

Coca-Cola 

Velvet Spring 

Oracle 

COLT 

 

Paralelamente, entidades com naturezas jurídicas diferenciadas, iniciaram uma colaboração, 

sendo como tal, consideradas como parceiras neste domínio. É o caso do Instituto de 

Informática do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, da Fundação PT e da 

Fundação AXA. 

Assim, no final do ano de 2013, é possível contabilizar 84 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. 
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3.2. Candidaturas  

Foram rececionadas 25 candidaturas ao Programa Oeiras Solidaria (mais 8 do que no ano 

transato), conforme a seguinte listagem: 

• Obra Social madre Maria Clara 

• Ajuda Amiga- Associação de Solidariedade e de Apoio ao Desenvolvimento 

• Associação Médica de Gerontologia Social 

• Centro Social Paroquial São Romão de Carnaxide 

• Ajuda de Mãe 

• Junta de Freguesia Cruz Quebrada-Dafundo 

• Academia Equestre João Cardiga 

• Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade- CerciOeiras 

• Santa Casa da Misericórdia de Oeiras 

• Oeiras São Julião- Centro de Solidariedade Social 

• Batoto Yetu Portugal – Associação Cultural e Juvenil 

• Centro Paroquial de São Julião da Barra 

• Núcleo de Instrução e Beneficência 

• Projecto Família Global 

• Centro Social Paroquial de Barcarena 

• Apoio- Associação de Solidariedade Social 

• Fundação Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas- Centro Sagrada Família 

• Centro Comunitário Paroquial Nossa Senhora das Dores 

• AAMA- Associação dos Amigos da Mulher Angolana 

• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras 

• Ajuda Internacional- Cidadãos sem Fronteiras 

• Companhia de Actores- Associação Cultural e Grupo de Teatro 

• Centro Comunitário do Alto da Loba 

• Associação Portuguesa de Solidariedade e Desenvolvimento 

• Centro de Alojamento Temporário de Tercena 

Se categorizarmos os pedidos efetuados (Figura 4), verifica-se a seguinte distribuição: 
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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.  

33%

18%

5%

10%

30%

4%

Financeiro Voluntariado Logístico

Emprego e formação Bens e produtos Consultoria
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3.3.Resultados obtidos 

Quadro síntese dos apoios concedidos 

Empresa Descrição do Apoio 
Tipologia do 

apoio 
Entidade (s) beneficiada (s) 

Mês de 

concretização 

Phillips Portuguesa Angariação de 

alimentos para 

distribuição 

alimentar às famílias 

sob 

acompanhamento 

Doação de 

bens/produtos 

Centro Social Paroquial Nossa 

Senhora de Porto Salvo 

Anual 

Quintiles Pintura do ginásio da 

instituição 

Voluntariado 

empresarial 

Núcleo de Instrução e Beneficência Janeiro 

Sumol+Compal Doação de mobiliário 

de quarto para apoio 

ao funcionamento da 

Casa dos Corações 

Doação de 

bens/produtos 

IDEQ- Instituto para a Prevenção e 

Tratamento da dependência Química 

e Comportamentos Compulsivos 

Janeiro 

Sumol+Compal Doação de produtos 

e materiais para 

apoio à participação 

no “Young Prague 

Festival” 

Doação de 

bens/produtos 

Agrupamento de Escolas de São 

Bruno 

Janeiro a 

Março 

Nestlé Duas sessões (por 

instituição) do 

Projeto Apetece-me- 

sensibilização sobre 

nutrição para 

crianças e 

capacitação de pais e 

educadores 

Voluntariado 

empresarial 

CSP Nossa Senhora da Conceição; CSP 

Nossa Senhora de Porto Salvo; CSP de 

Oeiras; SCMO; Obra Social Madre 

Maria Clara 

Fevereiro e 

Junho 

Nestlé Dinamização de 

ações de 

sensibilização 

alusivas ao Dia 

Mundial da Água 

Voluntariado 

empresarial 

CSP de Barcarena; Projeto Família 

Global; CSP São Romão de Carnaxide 

Fevereiro 
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Nestlé Participação em 

plantações por 

ocasião do Dia da 

Árvore 

Voluntariado 

empresarial 

CMO/DAE Março 

Lilly Portugal Doação de 

equipamento de 

escritório (cadeiras, 

mesas, armários…) 

Doação de 

bens/produtos 

CMO Abril 

Sumol+Compal Cedência de produto 

para apoio à 

realização do 

Encontro do Dia 

Internacional da 

Mulher 

Doação de 

bens/produtos 

Associação Portuguesa Solidariedade 

e Desenvolvimento 

Março 

Sanofi Aventis Doação de 5.000 € 

para apoio ao 

funcionamento do 

Programa Munsi  

Donativo 

financeiro 

CMO Abril 

Fundação AXA* Ação de trabalhos 

conducentes à 

recuperação da 

Quinta de Santa 

Marta  

Voluntariado 

empresarial 

Centro Sagrada Família Maio 

Tetrapak Doação de brindes 

promocionais para 

apoio à realização da 

Feira Social de Paço 

de Arcos 

Doação de 

bens/produtos 

CPCJO Maio 

Sumol+Compal Doação de 8000€ 

(7500€ destinados 

ao programa “Eu 

Passo” e 500€ para o 

Donativo 

financeiro 

CMO Maio 
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“Programa de 

Combate ao 

Consumo Excessivo 

do Álcool”) 

Velvet Spring Ação de trabalhos 

conducentes à 

recuperação da 

Quinta de Santa 

Marta 

Voluntariado 

empresarial 

Centro Sagrada Família Maio 

Jumbo Disponibilização de 

lanches no valor de 

370€, para apoio à 

realização da Feira 

Social de Paço de 

Arcos 

Doação de 

bens/produtos  

CPCJO Maio 

BMW Doação de roupas 

para suporte ao 

Espaço de Apoio à 

Família 

Doação de 

bens/produtos 

Centro Social Paroquial de Barcarena Maio 

Sanofi Doação de produto 

(2955 embalagens de 

Mitosyl), para apoio 

ao funcionamento 

das entidades 

Doação de 

bens/produtos 

Obra Social Madre Maria Clara; Ajuda 

Amiga; Associação Médica de 

Gerontologia Social; CSP São Romão 

de Carnaxide; Ajuda de Mãe; 

CerciOeiras; SCMO; Oeiras São Julião-

Centro de Solidariedade Social; CSP 

São Julião da Barra; Projeto Família 

Global; CSP Barcarena; Apoio; 

FOSRDI; CCPNSDores; Associação dos 

Amigos da Mulher Angolana; CPCJO; 

CDA. 

Maio 

Sumol+Compal Doação de produto 

para apoio à 

realização da 

Caminhada Munsi 

Doação de 

bens/produtos 

CMO Junho 
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Jumbo Doação de brindes 

no valor de 270€ 

para apoio à 

realização da 

iniciativa “Dia Aberto 

à Comunidade” 

Doação de 

bens/produtos 

CPCJO Junho 

Jumbo Disponibilização de 

águas no valor de 

80€ para apoio às 

iniciativas 

Caminhada Munsi e 

Projeto Praia 

Acessível 

Doação de 

bens/produtos 

CMO Junho 

Colégio Santiago Angariação de 

roupas e brinquedos 

para apoio ao 

projeto “MINGA” 

Doação de 

bens/produtos 

Ajuda Amiga- Associação de 

Solidariedade e de Apoio ao 

Desenvolvimento 

 

Junho 

Talenter Doação de brindes 

para apoio à 

realização do Dia 

Aberto à 

Comunidade 

Doação de 

bens/produtos 

CPCJO Junho 

Velvet Spring Ação de trabalhos 

conducentes à 

recuperação da 

Quinta de Santa 

Marta 

Voluntariado 

empresarial 

Centro Sagrada Família Junho 

Sumol+Compal Doação de produto 

para apoio à 

realização do Dia 

Aberto à 

Comunidade 

Doação de 

bens/produtos 

CPCJO Junho 

Coca-Cola Doação de Bens 

(roupa desportiva), 

Doação de Grupo Cultural Atletismo Junho 
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no âmbito da 

realização da Taça 

Coca-cola 

bens/produtos Navegadores de Porto Salvo 

Sumol+Compal Doação de produto 

para apoio à 

celebração do Dia da 

Criança 

Doação de 

bens/produtos 

Escola Básica Jorge Mineiro Junho 

Sumol+Compal Doação de produto 

(12 chapéus de sol e 

300 canetas) para 

apoio às seguintes 

atividades: 

Caminhada Munsi; 

Praia Acessível; e, 

Atividades Verão do 

Núcleo de Juventude 

Doação de 

bens/produtos 

CMO Junho 

Tetrapak Doação de materiais 

didáticos para apoio 

às atividades de 

Verão dos Espaços 

Jovem 

Doação de 

bens/produtos 

Núcleo de Juventude /CMO Junho 

Instituto Soldadura e 

Qualidade 

Doação de material 

informático (4 

computadores) para 

o apoio ao 

funcionamento das 

entidades 

Doação de 

bens/produtos 

Centro Paroquial de São Julião da 

Barra; Companhia de Actores 

Julho 

Pingo Doce Doação de 

protetores solares 

para apoio às 

seguintes iniciativas: 

Jovens com Valores e 

Mexe-te nas Férias 

Doação de 

bens/produtos 

CMO  Julho 
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Astellas Pharma Ação de 

Sensibilização sobre 

Cuidados a ter com o 

Sol, para jovens 

frequentadores do 

Espaço Jovem de 

Carnaxide 

Voluntariado 

empresarial 

CMO Julho 

Mini Portugal Apoio financeiro no 

valor de 400€, para 

apoio ao 

funcionamento 

Donativo 

financeiro 

Associação Portuguesa Solidariedade 

e Desenvolvimento 

Agosto 

PepsiCo Aquisição de bolsas 

produzidas por 

utentes, para apoio 

ao funcionamento da 

entidade 

Outro 

(pagamento de 

serviço) 

CerciOeiras Agosto 

Fundação PT Disponibilização de 

80 bilhetes para 

entrada em parque 

aquático 

Outro Companhia de Actores Setembro 

Essilor Realização de 

Rastreios 

oftalmológicos aos 

participantes na 

iniciativa “Marginal 

Sem Carros” 

Voluntariado 

empresarial 

CMO  Setembro 

Fundação PT Doação de Livros e 

kits escolares, para 

apoio a alunos 

acompanhados pela 

entidade 

Doação de 

bens/produtos 

Companhia de Actores Outubro 

Fundação AXA* Ação de trabalhos 

conducentes à 

recuperação da 

Voluntariado 

empresarial 

Centro Sagrada Família Outubro 
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Quinta de Santa 

Marta 

Talenter Doação de armários 

para apoio ao 

funcionamento da 

entidade 

Doação de 

bens/produtos 

Centro Sagrada Família Outubro 

Tetrapak Doação de material 

escolar para apoio ao 

funcionamento da 

entidade 

Doação de 

bens/produtos 

Associação Cultural e Desportiva da 

Pedreira dos Húngaros (Espaço Jovem 

dos Barronhos) 

Outubro 

Pingo Doce Doação de material 

escolar para apoio ao 

funcionamento da 

entidade 

Doação de 

bens/produtos 

Associação Cultural e Desportiva da 

Pedreira dos Húngaros (Espaço Jovem 

dos Barronhos) 

Outubro 

Nestlé Doação de material 

escolar para apoio ao 

funcionamento da 

entidade 

Doação de 

bens/produtos 

Associação Cultural e Desportiva da 

Pedreira dos Húngaros (Espaço Jovem 

dos Barronhos) 

Outubro 

Essilor Realização de 

Rastreios 

oftalmológicos  

Voluntariado 

empresarial 

Centro Paroquial de São Julião da 

Barra; CSP São Romão de Carnaxide; 

Unidade Residencial Madre Maria 

Clara; Universidade Sénior de Oeiras; 

Companhia de Atores; CSP Nossa 

Senhora do Cabo; CSP São Romão de 

Carnaxide; CCAL. 

Outubro 

GlassDrive Doação de vestuário 

e brinquedos, para 

apoio ao 

funcionamento das 

entidades 

Outro 

(Campanha 

Nacional) 

Projecto Família Global; Loja Social 

Junta de Freguesia de Carnaxide 

Outubro 

IMSHealth Apoio financeiro no 

valor de 500€, para 

apoio ao 

funcionamento da 

Donativo 

financeiro 

Projecto Família Global Novembro 
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entidade 

SolPlay Doação de máquina 

de lavar roupa e uma 

cama  

Doação de 

bens/produtos 

Munícipes carenciados, identificados 

pela União de Freguesias de 

Carnaxide e Queijas 

Novembro 

Nestlé Apoio financeiro no 

valor de 1750€, para 

suporte do trabalho 

desenvolvido pela 

instituição 

Donativo 

financeiro 

Associação dos Amigos da Mulher 

Angolana 

Novembro 

GlassDrive Doação de KIT 

escolar para 100 

crianças para 

constituição de 

cabaz de Natal 

Doação de 

bens/produtos 

CMO/CPCJO Novembro 

Jumbo Doação de produtos 

no valor de 120€ 

para constituição de 

cabaz de Natal 

Doação de 

bens/produtos 

CMO/CPCJO Novembro 

PepisoCO Doação de bens 

alimentares para 

constituição de 

cabaz de Natal 

Doação de 

bens/produtos 

CMO/CPCJO Novembro 

SolPlay Doação de uma 

cama 

Doação de 

bens/produtos 

Munícipe carenciado, identificado 

pela União de Freguesias de 

Carnaxide e Queijas 

Novembro 

SolPlay Disponibilização de 

alojamento e 

alimentação para 

apoio ao projeto 

Férias em Saúde 

Outro (isenção 

de pagamento 

de serviço) 

CMO/ACES Oeiras Dezembro 

Ericsson Doação de 

brinquedos, por 

ocasião das 

Doação de 

bens/produtos 

CSP Nossa Senhora de Porto Salvo Dezembro 
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celebrações de natal 

da instituição 

Ericsson* Financiamento das 

Ceias de Natal para a 

população sem-

abrigo 

Outro 

(pagamento de 

serviço) 

Santa Casa da Misericórdia de Oeiras- 

Projeto Mãos Dadas para a Vida 

Dezembro 

Fundação PT Doação de 

brinquedos e 

animação grupo 

teatro, por ocasião 

das celebrações de 

natal 

Doação de 

bens/produtos 

Escola Básica/Jardim de Infância  

Pedro Álvares Cabral 

Dezembro 

Mini Portugal Doação de fraldas e 

toalhitas higiénicas 

para constituição de 

cabaz de Natal 

Doação de 

bens/produtos 

CMO/CPCJO Dezembro 

Mini Portugal Doação de material 

escolar para apoio à 

instituição 

Doação de 

bens/produtos 

Ajuda de Mãe Dezembro 

PepisoCO Apoio financeiro no 

valor de 1500€ e 

recolha de produtos, 

para suporte do 

funcionamento da 

entidade 

Donativo 

financeiro 

CCP Nossa Senhora das Dores 

 

Dezembro 

PepisoCO Apoio financeiro no 

valor de 1500€ e 

recolha de produtos, 

para suporte do 

funcionamento da 

entidade 

Donativo 

financeiro 

Núcleo de Instrução e Beneficência Dezembro 

Johnson & Johnson* Ação de trabalhos 

conducentes à 

recuperação da 

Voluntariado 

empresarial 

Centro Sagrada Família Dezembro 
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Quinta de Santa 

Marta 

Nestlé Doação de 

embalagens de chá 

para oferta aos 

idosos participantes 

no Almoço de Natal 

Doação de 

bens/produto 

CMO Dezembro 

Talenter Doação de 

brinquedos por 

ocasião das 

celebrações de natal 

Doação de 

bens/produtos 

Centro Sagrada Família Dezembro 

Jaba Recordati Doação de 

equipamentos 

(medidor tensão 

arterial; máquina 

cortar cabelo; lava-

cabeças insuflável) 

Doação de 

bens/produtos 

Centro Comunitário Paroquial Nossa 

Senhora das Dores 

Dezembro 

Jaba Recordati* Entrega de cabazes 

alimentares 

Doação de 

bens/produtos 

Associação Sol Fraterno Dezembro 

Jaba Recordati* Entrega de produtos 

alimentares 

Doação de 

bens/produtos 

Associação Luchapa Dezembro 

Astellas Farma Doação de 

brinquedos, por 

ocasião das 

celebrações de natal 

Doação de 

bens/produtos 

Centro de Alojamento Temporário de 

Tercena  

Dezembro 

Astellas Farma Sessão de 

sensibilização sobre 

alimentação 

saudável 

Voluntariado 

empresarial 

Escola Básica 2,3/S Aquilino Ribeiro  Dezembro 

Fundação AXA* Ação de trabalhos 

conducentes à 

recuperação da 

Quinta de Santa 

Voluntariado 

empresarial 

Centro Sagrada Família Dezembro 
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Marta 

IMSHealth Doação de 

brinquedos, por 

ocasião das 

celebrações de natal 

Doação de 

bens/produtos 

Projeto Família Global Dezembro 

Comfort Keepers Dinamização de 

Sessão sobre 

Otimismo no âmbito 

do Projeto “Férias 

em Saúde” 

Voluntariado 

empresarial 

CMO/ ACES Oeiras Dezembro 

COLT Doação de presentes 

aos utentes, por 

ocasião das 

celebrações de natal 

Doação de 

bens/produtos 

Apoio- Associação de Solidariedade 

Social 

Dezembro 

BMW Entrega de donativo 

no valor de 4000€, 

para Apoio Alimentar 

Donativo 

financeiro 

CCPNS Dores Dezembro 

BMW Entrega de donativo 

no valor de 1000€, 

para Apoio Alimentar 

Donativo 

financeiro 

Centro Sagrada Família Dezembro 

BMW Doação de presentes 

aos utentes, por 

ocasião das 

celebrações de natal 

 

Doação de 

bens/produtos 

CSP São Julião da Barra Dezembro 

*Articulação direta com a entidade (sem mediação por parte da CMO)  
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4. Avaliação 

Analisando os dados apurados relativamente à atividade prosseguida em 2013, destacam-se os 

seguintes aspetos:  

• Número de empresas colaborantes em 2013: 29, representando 35% do universo das 

empresas/entidades aderentes; 

• Número de entidades apoiadas: 38 entidades onde se inclui a CMO (serviços, espaços 

camarários e CPCJO). Destas 38 entidades, 21 tinham apresentado formulário de 

identificação de necessidades, ou seja, 55%. 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; 

• Das 25 entidades que apresentaram formulário de identificação de necessidades, 84% 

viram algumas das suas necessidades apoiadas. Apenas 4 entidades não encontraram 

apoios por parte das empresas: Junta de Freguesia Cruz Quebrada-Dafundo; Academia 

Equestre João Cardiga; Batoto Yetu Portugal – Associação Cultural e Juvenil; Ajuda 

Internacional- Cidadãos sem Fronteiras); 

• Foram apoiados diretamente 3 munícipes no âmbito da intervenção prestada pela 

Equipa de Emergência e Apoios Social; 

• Número de apoios concedidos a instituições: 73. 

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

valor que corresponde a 24.490 €. Na ilustração gráfica abaixo, demonstra-se a 

distribuição desta verba por tipo de destinatário: 

 

  

CMO
57%

Entidades com 
fins sociais

43%
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Analisando estes dados tendo por base a atividade referente ao ano de 2012, verifica-se: 

 

1. Um decréscimo no número de novas empresas aderentes. Enquanto em 2012, aderiram 

10 novas empresas, no ano de 2013, contabilizam-se 9; 

2. Um aumento do número de formulários entregues por parte de instituições (de 17 

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

3. Um ligeiro aumento no que respeita ao número de empresas concessoras de apoios (de 

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

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

4. Um decréscimo no total de apoios concedidos. No ano de 2012, haviam sido 

assegurados 77 apoios enquanto no presente ano se contabilizam 73; 

5. Um decréscimo no valor dos donativos financeiros, tendo passado de 31.762€ para 

24.490€, ressalvando-se que a incidência desta diminuição recai nos apoios financeiros 

concedidos à edilidade. 

Não obstante se verificar uma ligeira diminuição dos apoios concedidos considera-se como 

positiva a atividade realizada durante o presente ano, se tivermos em conta os inúmeros 

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

outro lado, e se atendermos ao funcionamento do Programa, verificamos que permanecem 

algumas das dificuldades já diagnosticadas no ano anterior. Com efeito: 

o 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; 

o Verifica-se uma grande flutuação nas empresas, quer pela sua deslocalização, quer 

pela mobilidade dos interlocutores o que dificulta uma articulação eficaz;  

o Existe um número considerável de empresas que colaboram ativamente com o 

Programa Oeiras Solidária mas que não formalizaram a sua adesão; 

o Continua a manter-se a prática de concessão de apoios por parte de empresas parceiras, 

sem recurso à intermediação possibilitada pelo Programa Oeiras Solidária. Permanece, 

igualmente, o recurso direto das instituições às empresas, não sendo o Município 

detentor de informação do resultado desses pedidos. 

Mais recentemente, foi diagnosticado outro constrangimento relacionado com o facto do 

programa se circunscrever à atuação das empresas, o que coloca em causa a participação de 

outras entidades, com naturezas jurídicas diferenciadas e políticas de responsabilidade social 

consistentes- como é o caso das fundações ou institutos públicos. 
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Face ao exposto, é pretensão desta Unidade Orgânica, por ocasião da celebração dos 10 anos de 

existência do Programa, proceder a uma reestruturação que, através das diligências abaixo 

elencadas, responda aos seguintes objetivos: 

 

Objetivos Diligências 

Fortalecimento das relações existentes entre 

a Câmara Municipal e as empresas e outras 

entidades privadas aderentes 
• Envolvimento político, 

nomeadamente, através de reunião 

anual com o Sr. Presidente e/ou a 

realização de workshops/reuniões 

temáticas com os diferentes parceiros. 

• Revisão do Protocolo/Declaração de 

Adesão 

• 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 

 

Paralelamente, pretende-se dar continuidade a 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 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, promover que as entidades que solicitam apoios, apresentem pedidos 

que reforcem a sustentabilidade dos seus projetos e se constituam como desafios às 

empresas que podem colaborar disponibilizando os seus conhecimentos 

especializados. 
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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. 

 


