
Os Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) na 
rede Programa Oeiras 
Solidária (POS)

O Programa Oeiras Solidária, em parceria com a SAPANA, desenvolveu um diagnóstico 
para os membros da rede com o objetivo de perceber o trabalho que está a ser 
desenvolvido no âmbito do alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
as maiores necessidades e de que forma o POS pode ser útil aos seus membros.

Enviamos abaixo um pequeno resumo dos resultados do diagnóstico:

Banca & Seguros & Segurança

Logística & Transportes

Construção, Manutenção & Imobiliário

Ambiente, Tratamento de resíduos 
& Sustentabilidade

Automóvel & Gasolineira

Hotelaria

Farmacêutico

Ação Social

Restauração

Desporto, Saúde & Bem-estar

IT

Investigação, Educação & Emprego

Grossistas de distribuição/
Comercialização de produtos

Telecomunicações, imagem, comunicação, 
relações públicas, marketing e publicidade

Apoio às empresas e empreendedorismo
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Alguns dos resultados 
do questionário: 

Considerando os 17 ODS, em quais a sua empresa 
gostaria de contribuir para o seu alcance.
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É importante o POS ter os ODS como base da 
sua comunicação e planeamento anual.

Concordo Concordo totalmente Indiferente

A forma como eu gostaria que o POS contribuísse 
para a integração dos ODS na minha empresa seria: 

Realizar focus groups de trabalho

Realizar seminários

Agendar encontros periódicos
com os membros da rede para 

discutirmos e...

Enviando alguns documentos
de esclarecimento

Realizando ações de formação
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• Envio de um report com a análise dos resultados obtidos

• Envio de um documento com informação sobre a implementação dos ODS, partilha 
de melhores práticas e bibliografia

• Agendamento de um focus group de trabalho com profissionais da área

Alguns dos próximos passos no seguimento 
deste questionário:


