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ENTIDADE INICIATIVA DESTINATÁRIOS APOIO 

 

APOIO ÀS PESSOAS IDOSAS 

Centro Social Paroquial 

São Romão de Carnaxide 

Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas 

(ERPI)  

32 Residentes - Bolacha Maria, bolacha de água e sal e gelatinas;  

- Pacotes de leite e pacotes de chá;  

- Escovas de dentes, pasta dentífrica e fixador de próteses dentárias;  

- Resguardos para camas;  

- Desinfetantes de mãos;  

- Detergentes de limpeza de chão ou de superfícies.  

Centro Social e Paroquial 

Nossa Senhora do Cabo 

Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas 

(ERPI) 

58 Residentes - Fraldas para Idosos. 

Centro Social Paroquial de 

Oeiras 

Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas 

(ERPI) 

60 Residentes - Toalhas de banho (turcos) de grandes dimensões, turcos de tamanhos mais pequenos e 

pequenas dimensões; 

- Lençóis de cama (tamanho individual); 

- Mantas de inverno; 

- Escovas de dentes e pastas dentífricas, shampoo, gel de banho 

- Lixívia; 

- Toalhas de mesa com decoração alusiva ao natal (30 mesas com dimensão: 120x80). 

Centro Social e Paroquial 

de São Miguel de Queijas 

Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas 

(ERPI) 

50 Utentes Produtos higiene pessoal e de limpeza. 
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE 

Centro Nuno Belmar da 

Costa - CNBC 

(Equipamento da 

Associação de Paralisia 

cerebral de Lisboa) 

Valência: Lar 

residencial 

29 Clientes - Alimentares: papas, papas não lácteas, cereais, leite, azeite, óleo, conservas, bolachas, sumos, 

farinha, açúcar, massas, pudim flã, canela, gelatinas: 

- Produtos de higiene: Champô, gel de banho, creme hidratante, creme para os pés, corta 

unhas, pasta dos dentes, escova dos dentes, escova do cabelo; 

- Produtos de primeiros socorros: Betadine, soro fisiológico, compressas, ligaduras, biafine, 

halibut, bepantene, reumongel. 

Associação “A Casa de 

Betânia” 

Valência: Lar 

residencial 

22 Clientes do 

sexo feminino 

- Géneros alimentares; 

- Produtos de higiene. 

CERCIOEIRAS Valência: Lar 

residencial 

50 Clientes - Produtos de limpeza habitacional;  

- Produtos de higiene pessoal: escovas e pasta de dentes, creme hidratante, etc; 

- Materiais para atividades de artes plásticas: tintas acrílicas várias cores, pinceis, cartolinas, 

cola líquida e branca, papel crepe várias cores, feltros várias cores.   

 

PESSOAS SEM-ABRIGO 

IDEQ Casa dos Corações 

Equipas de Rua  

60 Homens - Produtos de higiene: Gel de banho, shampoo, pasta de dentes, escova de dentes, espuma de 

barbear e gilete;  

- Roupa interior nova (meias, boxers, cuecas e t-shirts); luvas, gorros e cachecol, casacos 

impermeáveis. 

Santa Casa da Misericórdia 

de Oeiras 

Centros de 

Acolhimento de Paço 

de Arcos e de Algés 

35 Homens e 5 

mulheres 

 

- Produtos de higiene pessoal: Gel de banho, shampoo, pasta de dentes, escova de dentes, 

espuma de barbear e giletes;  

- Roupa interior nova (meias, boxers, cuecas, t-shirts), luvas, gorros e casacos impermeáveis. 
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APOIO ANIMAL 

CMO - Unidade Bem-Estar 

Animal 

Apoio ao CROAMO e 

CAA 

Cães e gatos 

acolhidos à 

guarda do 

Município 

- Latas de comida e ração, coleiras e/ou equipamentos lúdicos, mantas, resguardos e areia para 

gatos. 


