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1. Introdução
O Programa Oeiras Solidária (POS), de iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras (CMO), conta já com 15 anos
de existência, desenvolvendo a sua atividade no âmbito da responsabilidade social, cidadania empresarial e
desenvolvimento social.
Ao longo de 2019, o POS procurou continuar a desenvolver a sua estrutura flexível e multissetorial, através da
mediação de recursos na área da partilha de conhecimentos entre agentes que atuam no Concelho de Oeiras.
Fomentou o apoio a projetos identificados como mais promissores na área da inovação social e de promoção
da sustentabilidade das organizações, potenciando as atividades desenvolvidas pelos elementos integrantes
da Rede POS. Assim, procurou-se apostar em projetos integrados e que potenciam alianças entre diferentes
entidades para a criação de sinergias e aprendizagem mútua.
O POS tem continuado o seu trabalho de mediação, contando sempre com os vários serviços interlocutores
da CMO, nomeadamente do Departamento de Desenvolvimento Social, Departamento de Artes Cultura e
Turismo, Departamento de Educação e Departamento de Ambiente e Qualidade de Vida, assim como as
respetivas Divisões e Unidades.
Em síntese, o POS pretende continuar a estimular a reflexão e a dinamização de conhecimento sobre
tendências e boas práticas de cidadania empresarial e responsabilidade social, tendo por base a diversidade
dos membros da Rede POS e os principais desafios diagnosticados no território de Oeiras, como forma de
impulsionar a ação.
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2. Enquadramento
O presente relatório pretende dar conhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2019,
partindo de uma breve descrição das atividades desenvolvidas até à apresentação dos resultados obtidos.
Teve por base o plano de ação infra, apresentado publicamente aos parceiros da plataforma, a 18 de março:

Eixo Estratégico

Objetivos

Projetos
Reunião de abertura do
ano
Campanha de Recolha de
Produtos
Semana da Colaboração
de Oeiras
Campanha de Natal
Reconfiguração do Portal
POS
Dinamização dos ODS

Habitação e Coesão
Social

Suporte aos Membros da
Promover a
Rede POS
Responsabilidade
Voluntariado
Social Corporativa e
empresarial
o Voluntariado
Empresarial
Apoio aos projetos
identificados pelos
Serviços Interlocutores
da CMO
Ambiente e Apoio
Animal
Coesão Social
Cultura

Cronograma
Março
Anual
Setembro
Novembro
Anual
Anual
Anual
Anual

Anual

Anual

Juventude
Educação
Desporto

3. Ações desenvolvidas em 2019
Restringindo-nos à atividade do POS, durante o ano de 2019, destacam-se as seguintes ações:

✓ Sessão de Abertura de Ano POS
Realizou-se no dia 18 de março, no Auditório da Biblioteca Municipal de Oeiras, a reunião de abertura do
ano POS, tendo sido apresentado, brevemente, o trabalho realizado em 2018 e o plano de ação para 2019.
Foi lançado o Portal POS, produzido pelo Estúdio de Impacto, tendo sido ainda apresentados cinco projetos,
das áreas da educação, desporto, cultura e intervenção social, pelos seus promotores: Moinho em
Movimento - “Desingosta di paredi”; Associação Moreira Team - Moreira Team Kickboxing; CMO - Programa
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Oeiras Educa; Casa de Betânia - Quando o essencial se torna visível num gesto; CMO - Divisão de Gestão
Ambiental - Voluntariado: Limpeza de Praias. A moderação ficou a cargo da Merck Sharp & Dohme (MSD).
Neste dia contou-se com cinquenta e sete (57) participantes provenientes de diferentes setores de atividade.

✓ Campanha “12 Meses, 12 Produtos”

O POS, em parceria com a União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
(UFOPAC), desenvolveu uma campanha de recolha de produtos alimentares e de higiene pessoal destinada
a famílias sinalizadas pelas instituições com resposta de banco alimentar. Esta campanha iniciou-se em abril
de 2019 e terminará em março de 2020. Até ao final de dezembro de 2019, contou-se com a participação de
várias entidades: Ageas; Aspire Tecnology; Auchan; Rotary Club de Algés; DXC Technology; Fun Language
Oeiras; HPE; Instituto de Informática IP; Liga Proteção da Natureza; Rotary Club de Oeiras (anexo II).

✓ Semana da Colaboração de Oeiras (SCO)

A “Semana da Colaboração de Oeiras” (SCO) foi uma iniciativa do Programa “Oeiras Solidária” (POS), que
recorreu à constituição de uma comissão organizadora, com representantes dos vários setores e membros
da rede POS: ARIA, BMW, Oeiras Dance Academy e Federação Portuguesa de Futebol. Esta iniciativa foi
inserida no Ano Nacional da Colaboração, promovido pelo Govint - Fórum para a Governação Integrada. Com
a iniciativa “Semana da Colaboração de Oeiras”, o POS contribuiu para a promoção dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), Agenda 2030, nomeadamente para o ODS 17: Parcerias para a
Implementação dos Objetivos.
•

No dia 23 de setembro, empresas e instituições do concelho de Oeiras abriram as suas portas para
um “Dia Aberto” à comunidade, com diversas atividades para os seus visitantes.

•

Nos dias 24 e 25 de setembro, o Templo da Poesia, em Oeiras, acolheu o “Fórum para a
Colaboração”. Esta atividade foi organizada em estreita parceria com a ARIA, sobre os temas do
Emprego Jovem e Sustentabilidade das Organizações.
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•

No dia 26 de setembro foram realizadas atividades de voluntariado empresarial.

•

No dia 27 de setembro, realizou-se no Auditório Ruy de Carvalho, Carnaxide, a “Gala Colaborativa”,
em parceria com a Oeiras Dance Academy.

•

No dia 28 de setembro, na Cidade do Futebol, realizou-se, em parceria com a BMW e a Federação
Portuguesa de Futebol, a “Taça da Colaboração”, um torneio de futebol.

N.º de entidades aderentes: 86 entidades
Estas entidades participaram nas diferentes atividades, sendo que 29 Entidades na Taça da Colaboração; 9
entidades na Gala Colaborativa; 4 entidades nos Dias Abertos; 2 entidades nas ações de voluntariado
empresarial; 42 entidades no Fórum para a Colaboração;

N.º de atividades desenvolvidas: 24 atividades
Realizaram-se 4 Dias Abertos na Cisco, SIC, CSF e ARIA, 1 Fórum para a Colaboração com a duração de 2 dias
e dinamização de 5 workshops, 4 sessões de consultoria, 5 painéis de discussão, 1 mostra de negócios sociais,
2 ações de voluntariado empresarial pela Johnson & Johnson e pela Myphone, 1 Gala Colaborativa, 1 Taça
da Colaboração;

N.º de participantes nas atividades: 1130 participantes
Contámos com 94 participantes nos Dias Abertos da Cisco, SIC; Centro Sagrada Família e ARIA; 222 no Fórum
da Colaboração; 49 participantes nas ações de voluntariado empresarial no Centro Social e Paroquial Nossa
Senhora de Porto Salvo pela Johnson & Johnson (40) no Centro Sénior e Myphone (9), junto das valências
ATL Moinho das Rolas e Centro de Estudos do Bairro dos Navegadores, tendo esta última valência o número
estimado de beneficiários diretos das intervenções, 28 crianças e jovens; 112 espectadores e 165
participantes em palco na Gala Colaborativa e 460 participantes na Taça da Colaboração.
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✓ Campanha de Natal POS’19

A Campanha de Natal do POS (anexo III) em 2019 teve como lema “Partilhe por um Natal mais Colaborativo!”
e procurou apoiar instituições que têm como público-alvo da sua atividade pessoas idosas, pessoas em
situação de sem-abrigo, pessoas com deficiência ou incapacidade e apoio animal.
Foram garantidos 42 apoios, como a oferta de brinquedos, de bens alimentares e de higiene, de bilhetes
para atividades culturais e organização de momentos lúdicos. Estes apoios destinaram-se a cerca de 39
entidades, sendo garantidos por 23 entidades.

✓ Voluntariado Empresarial

Ao longo do ano foram mediadas várias ações de voluntariado empresarial, de âmbito ambiental ou de
requalificação de instalações. Realizam-se 8 intervenções, nomeadamente:

5

•

HPE: organização de um torneio de Padel a favor do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora de
Porto Salvo;

•

HPE: organizou um lanche no Centro Nuno Belmar da Costa, no dia 20 de setembro, patrocinado e
distribuído pelos voluntários da HPE, com um concerto ao vivo oferecido pela Academia de Música
Tiago Pires. A empresa ofereceu ainda à instituição bens essenciais diários (aparelhos de medição,
produtos farmacêuticos, etc);

•

AERLIS; APLANET; José de Mello Saúde: partilha de conhecimentos no âmbito da 11ª semana da
Juventude- Tertúlia sobre Empregabilidade Jovem, na Escola Luís Freitas Branco;

•

LPN; ITQB e Leroy Merlin: participação na iniciativa de comemoração do Dia Mundial da Criança da
CMO com mascote, atividades científicas, pinturas e jogos;

•

Sanofi: 200 colaboradores realizaram uma ação de reabilitação no Centro Sagrada Família: pintura
do pavilhão dos 2 anos e dos pilares do recreio; pintura da pérgula de entrada do edifício de creche;
pintura das portas; janelas e corrimões do edifício do pré-escolar; limpeza do espaço exterior à
instituição; limpeza do Jardim "Irmã Inês" e espaço envolvente; pintura do muro exterior do Jardim
"Irmã Inês";

•

Leroy Merlin: Remodelação da creche do projeto "Família Global";

•

Johnson&Johnson: Sessões de literacia para a saúde no Centro Social Paroquial de Nossa Senhora
de Porto Salvo, no âmbito da Semana da Colaboração;

•

Myphone: Pinturas e aplicação de estores no Centro Social Paroquial de Nossa Senhora de Porto
Salvo, nas valências do Moinho das Rolas e Bairro dos Navegadores
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✓ Apoio à causa animal

No âmbito da política municipal de apoio animal, a Unidade de Bem-Estar Animal da CMO tem vindo a
desenvolver atividades ao longo do ano de forma a promover a adoção de animais ao abrigo do Município,
tais como a Feira Animal, no dia 4 de maio e a 6ª edição da Festa Animal, nos dias 5 e 6 de outubro, ambas
no Jardim Municipal de Oeiras. Nestas atividades contou-se com o apoio da Bayer, membro integrante na
rede POS, na cedência de kit’s para os cães e gatos adotados, conforme quadro de apoios anuais do POS
(anexo I).
Realizou-se ainda uma ação de sensibilização “Tenho um Animal de Estimação…. E agora?”, no contexto da
celebração do Dia Mundial do Animal, na empresa PHC Software, membro da rede POS. Nesta ação
direcionada aos colaboradores da PHC Software, foram apresentadas diversas temáticas como, por exemplo,
a importância de ter um animal de estimação; como escolhê-lo; os cuidados e necessidades básicas dos
mesmos; obrigações legais.
Na Campanha de Natal POS’19 o apoio animal também foi contemplado, através da cedência de latas de
comida e ração, coleiras e/ou equipamentos lúdicos, mantas, resguardos e areia para gatos. Na rede POS
contou-se com a doação de produtos pela HPE e participação do Instituto Superior Técnico com uma
atividade de sensibilização e angariação de fundos que reverteu para a cedência dos produtos anteriormente
mencionados.

✓ Outros Eventos e Iniciativas

Ao longo do ano, o POS apoiou a divulgação e promoção de outras atividades, como:
•

3ªEdição Rotary Run: no dia 24 de março realizou-se a iniciativa de corrida ou caminhada, num
percurso de 5km, no Estádio do Jamor, Lisboa, organizada pelo Rotaract e Rotary Club de Oeiras. Esta
iniciativa teve como objetivo de solidariedade a Proteção do Ecossistema e Desenvolvimento
Ambiental, através da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), num projeto de preservação natural da
região do Pinhal Interior e de promoção da criação de barreiras naturais ao avanço de incêndios.
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•

11ª Semana da Juventude: decorreu entre os dias 29 de abril a 5 de maio, tendo sido organizado em
parceria com o POS, no dia 2 de maio, uma tertúlia sobre empregabilidade jovem dirigida a alunos
do ensino secundário/profissional da Escola Secundária Luís de Freitas Branco. Nesta iniciativa
contou-se com a participação da APPM - Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing,
Grupo Mello Saúde, Aplanet e AERLIS na moderação.

•

4ª Edição da Corrida / Caminhada Famílias com Alma do FOSRDI - Centro Sagrada Família: No dia 12
de maio, realizou-se a 4ª edição da Corrida/Caminhada Solidária Famílias com Alma, no Parque
Urbano do Centro Desportivo Nacional do Jamor, que contou com o apoio da empresa BP Portugal,
membro da rede POS, entre outras;
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•

Inauguração do Leroy Merlin: participação do POS na inauguração da nova loja Leroy Merlin, em
Oeiras, no dia 29 de outubro;

•

Lançamento oficial da marca Auchan: o POS participou a 12 de outubro no lançamento oficial da
marca Auchan que substituiu a marca Jumbo.

•

Merck Sharp & Dohme – 7ª Edição Prémio Maria José Nogueira Pinto em Responsabilidade Social –
o POS participou na cerimónia de apresentação dos projetos vencedores desta edição, a 4 de julho.

•

Sanofi - Cerimónia da 8ª edição do Prémio Saúde Sustentável: o POS participou na iniciativa no dia
21 de novembro no Museu do Oriente de forma a “Premiar o que de melhor se faz pela saúde em
Portugal”.

✓ Implementação de instrumentos de gestão

Com vista à monitorização e avaliação do POS foram aplicados os inquéritos:
•

Inquérito para candidatura a projetos;

•

Inquérito de satisfação anual para os Membros da Rede POS;

Para a abordagem de novas áreas de trabalho ou melhoria das já existentes, procedeu-se à aplicação dos
inquéritos:
•

Inquérito sobre estágios, ações de formação pro bono e necessidades de contratação em articulação
com a Unidade Juventude, junto de membros da rede POS – continuação da aplicação

•

Inquérito sobre necessidades de voluntariado empresarial e angariação de bens/produtos, junto das
entidades da Rede Social e da PAOS, em articulação com a Divisão de Coesão Social - continuação da
aplicação

•

Inquérito sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Rede POS em parceria com
a SAPANA.

✓ Portal “Oeiras Solidária”

O Portal POS ficou disponível durante o ano de 2019, tendo como funcionalidades a divulgação de projetos
alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para captação de apoios; divulgação de boas
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práticas de cidadania empresarial e de responsabilidade social; comunicação de iniciativas e campanhas;
divulgação do trabalho dos Membros da rede POS, no âmbito desta rede colaborativa.

✓ Manutenção de parcerias estratégicas

Foi dada continuidade às parcerias estratégicas anteriormente estabelecidas, com destaque para:
•

GRACE - nas áreas da informação e partilha de boas práticas e afetação de recursos empresariais ao
território de Oeiras, divulgação conjunta de ações e participação em eventos.

•

ISCSP-UL - consultoria informal ao longo do ano, sobre o desenvolvimento de atividades e projetos,
participação enquanto oradores em iniciativas POS.

•

AERLIS – divulgação conjunta e participação em eventos.

✓ Alguns números relativos ao funcionamento do POS

Ao longo deste ano a equipa do POS participou em 29 eventos, conferências, seminários e/ou workshops,
sendo que destas iniciativas organizou e/ou esteve envolvido na organização ou participou enquanto
preletor, em 10.
Realizou 130 reuniões com 84 organizações, pelo menos uma vez, com vista ao estabelecimento ou reforço
de parcerias. Comunicou com os Membros da Rede em 138 ocasiões via circular:
•

30 para promoção de atividades próprias;

•

14 sobre a Campanha “12 Meses, 12 Produtos”;

•

27 com propostas de novas adesões à rede;

•

31 divulgações para apoio a entidades locais;

•

16 circulares sobre projetos apresentados pelas Unidades Orgânicas da CMO;

•

14 projetos dinamizados pelos membros POS e 6 circulares com inquéritos para os membros.
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4. Comunicação Ações POS
Apresentam-se em seguida algumas imagens que ilustram a nossa atividade anual, na vertente da
comunicação.

Portal POS - https://oeirassolidaria.cm-oeiras.pt/
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Feira e Festa Animal

Semana da Colaboração de Oeiras (SCO)
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Fórum da Colaboração - Semana da Colaboração de Oeiras (SCO)

Gala Colaborativa - Semana da Colaboração de Oeiras (SCO)

Taça da Colaboração - Semana da Colaboração de Oeiras (SCO)
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Campanha de Natal POS’19 e Cartão de Boas Festas

5. Resultados
5.1 Entidades parceiras
No início do ano, a Rede Colaborativa do Programa “Oeiras Solidária” contava com 153 entidades aderentes.
Desde então, aderiram mais 11, a saber:

Ousar Crescer-Academia de Desenvolvimento Pessoal
Associação Sócio-Cultural e Artística Sem Tábuas
Social Impactrip
DXC Technology
Seacoop-Social Entrepeneurs Agency
Seda Ibérica

Aspire Tecnology Unlimited Company
José de Mello Saúde S.G.P.S, SA
Etnaga-Consultores Sistemas de Informação, Lda
Sublime Dance-Associação de Dança
Booktailors

Assim, no final do ano de 2019, foram contabilizadas 164 entidades (empresas, institutos públicos,
fundações, universidades, centros de investigação e entidades da economia social). Importa ressalvar que
ao longo do ano contou-se com a participação de diversas entidades que 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, sendo, no entanto, incluídas na rede de contactos,
recebendo assim todas as comunicações.
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5.2 Apresentação de Projetos
Em 2019, o POS continuou a procurar uma forma distinta de atuar nos territórios, mas de forma sempre
alinhada com a estratégia definida pela Autarquia e, privilegiando a promoção de projetos. Nesse sentido, na
reunião de abertura de ano POS foi dada a oportunidade a 5 projetos de realizarem uma apresentação pública
dos mesmos:
•

Moinho em Movimento - “Desingosta di paredi”;

•

KMT - Associação Moreira Team - Moreira Team Kickboxing;

•

CMO/Departamento Educação - Programa Oeiras Educa;

•

Casa de Betânia - Quando o essencial se torna visível num gesto;

•

CMO/Divisão de Gestão Ambiental - Voluntariado: Limpeza de Praias.

5.3 Análise e avaliação de resultados
Quanto aos apoios concedidos, foi possível contabilizar a mediação de 156 apoios (Anexos I, II e III).
Concluiu-se que a área da Coesão Social (62%) continua a ser a mais apoiada. Em segundo lugar estão os
apoios na área da Juventude (9%) e em terceiro à Rede POS (9%).

Em 2019, a tipologia mais recorrente dos apoios foi a doação de bens/produtos, correspondendo a 77 % da
totalidade dos apoios. Em segundo lugar, nas tipologias de apoio mais frequentes temos o voluntariado com
20%, que se traduziram em ações de remodelação de instalações ou literacia. Quanto a donativos efetuados
contabilizou-se a quantia de 13.840,62€ para projetos na área da saúde, ambiente e apoio animal e coesão
social. Apesar dos constrangimentos na recolha da informação, foi possível verificar que através da entrega
de bens/produtos, cedência de espaços e ingressos para atividades culturais mediou-se apoios no valor de
23.934,63€. Temos conhecimento que o valor em causa é muito mais elevado do que o mencionado, pelo
facto de que para a maioria dos apoios não ser disponibilizado o valor monetário associado ou pela política
interna das entidades, que definem a não divulgação dos mesmos, bem como pela ausência de feedback.

Quanto à natureza das entidades apoiantes, continuamos a verificar uma elevada percentagem (79%) de
empresas, mas com a aprovação do regulamento POS e a possibilidade de adesão das entidades,
independentemente da sua natureza, verificámos o aumento dos apoios concedidos por entidades da
economia social e academia (21%).
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Tendo em consideração os apoios concedidos, apresenta-se o seguinte quadro síntese:
2018

2019

Variação

Entidades aderentes

153

164

+11

Novas adesões

17

11

-6

Nº entidades apoiantes

50

66

+16

Nº entidades apoiadas

85

74

-11

Nº apoios concedidos

120

156

+36

Donativos financeiros

19.354,79€

13.840,62€

Donativos em géneros – valor
monetário associado

35.472,68€

23.934,63€

-5.514,17€
-11.538,05€

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Programa “Oeiras Solidária” (POS)
Os ODS, em 2019, fizeram parte da estratégia do POS, pela sua importância e premência na sociedade atual.
OS 17 ODS integram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.
Em 2016 o POS dinamizou esta agenda mundial, uma vez que os ODS entraram em vigor em setembro de
2015. Com os passar dos anos esta temática tornou-se cada vez mais importante, pelo que em 2019 o POS
considerou que seria uma mais valia retomar a sua abordagem de forma sistemática junto dos membros desta
rede. Neste sentido, procurou divulgar os ODS em todos os momentos públicos do programa, bem como em
reuniões. Internamente, iniciou-se a análise dos apoios mediados no âmbito da rede, alinhados com os ODS,
tendo- se chegado à conclusão, que pela natureza desta rede colaborativa, o ODS mais dinamizado foi o
17.Parcerias para a Implementação de Objetivos, seguindo-se pelo 10.Reduzir as desigualdades; depois o
1.Erradicar a Pobreza e o quarto mais dinamizado 3. Saúde e Bem-Estar.
Iniciou-se um estudo em parceria com a SAPANA para análise da rede POS no âmbito dos ODS, tendo-se
concluído:
•

21% dos membros da rede responderam ao inquérito aplicado para auscultação e diagnostico;

•

A área de negócio dos membros mais participativos neste inquérito foi da Banca & Seguros &
Segurança;

•

Os ODS 4. Educação de Qualidade e o 8. Trabalho Digno e Crescimento Económico foram
considerados os mais relevantes para o contributo da empresa.

Para mais informação sobre o estudo mencionado, consultar o anexo V, sendo que o trabalho em parceria
com a SAPANA terá continuidade em 2020.

16

5.4 Análise do questionário de satisfação anual aplicado aos Membros da Rede POS

Foram enviados questionários de satisfação anual para as entidades apoiantes relativos aos apoios/ações
concretizados no âmbito do POS, tendo recebido cerca de 9% de respostas, cujos resultados se apresentam
nos gráficos abaixo:

Os procedimentos do Programa "Oeiras Solidária" são
comunicados de forma clara e objetiva

4
21%

6
29%

4

5

6

5
50%

A informação remetida sobre os projetos candidatos a
apoio da Rede, através do Programa "Oeiras Solidária",
propondo o envolvimento da sua entidade, é relevante e
necessária para a tomada de decisão
7%
21%
29%
1

4

5

6

43%
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Qual o grau de confiança que tem na análise e validação
dos projetos apresentados à Rede colaborativa, através
do Programa "Oeiras Solidária"
22%

57%

4

5

6

21%

O Programa "Oeiras Solidária" responde às questões
colocadas, pelos membros desta rede colaborativa, em
tempo útil
7%

21%
43%
3

4

5

6

29%
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A participação no Programa "Oeiras Solidária" é crucial
na definição da política de responsabilidade social do
membro desta rede colaborativa
14%

14%

14%
22%
2

3

4

5

6

36%

Avaliação global do Programa "Oeiras Solidária"
7%

7%

22%

3

4

5

6

64%
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Foram apoiados projetos pela vossa entidade que
tenham sido propostos pelos colaboradores?

36%

Sim

Não

64%

Recomendaria o Programa "Oeiras Solidária" a outras
Entidades

Sim

100%

Com a aplicação do questionário de satisfação anual, junto das entidades membros da Rede POS, podemos
concluir que a avaliação, sobre o POS e os procedimentos utilizados, foi positiva. Na escala utilizada, do nível
1 ao 6, as avaliações mais recorrentes são os níveis 5 e 6.
Apesar da avaliação obtida ser positiva, continuamos a verificar uma taxa reduzida de resposta aos inquéritos,
representando apenas uma pequena amostra da rede POS, nomeadamente 14 entidades de 164, sendo
necessário repensar a metodologia utilizada para a recolha desta informação.
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6. Balanço 2019 e linhas orientadoras para 2020

Ao longo do ano de 2019 o POS procurou desenvolver e promover iniciativas com escalas de participação mais
elevadas, perspetivando um impacto social maior, por exemplo a Semana das Colaboração de Oeiras. Neste
evento, foram envolvidas diversas entidades, tendo como interesse as suas competências nucleares e a
partilha das mesmas. Potenciou-se a colaboração entre entidades dos vários setores, dando maior visibilidade
a estas e ao seu trabalho, bem como a novas formas participação na comunidade, que se traduzem num
envolvimento cada vez maior, por parte dos diferentes agentes.
O POS trabalhou no sentido de melhorar a comunicação com os membros desta rede colaborativa, tendo em
consideração que será uma preocupação em 2020, mas na qual já houve muito investimento com o novo
portal do POS, estando este direcionado a uma comunicação mais clara e cada vez mais participada pelos
membros.
Considerando que 2019 foi um ano de reforçar a rede, voltando em alguns aspetos à sua génese, como apostar
numa rede mais direcionada à responsabilidade social empresarial, em 2020 pretende-se continuar a
potenciar o crescimento neste sentido.
Após a realização da Semana da Colaboração de Oeiras, que foi reportada como um bom exemplo de iniciativa
participada, para 2020 o POS pretende continuar a apostar em modelos alternativos que envolvam de forma
mais eficiente os membros da rede.
Em 2019 o POS começou a procurar participar de forma mais sistemática em temáticas que extravasem o
âmbito municipal, a um nível nacional - Ano Nacional da Colaboração -, que apesar de ter terminado,
pretendemos continuar a dar enfase à importância da colaboração, por meio do trabalho do POS. E de âmbito
internacional, a temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, abordada em 2016, e foi considerada
muito importante. Estas serão duas das principais temáticas para 2020, estando perspetivadas outras três,
derivadas do interesse crescente dos membros da rede POS e do Município, nomeadamente: envelhecimento
e a literacia na saúde; a empregabilidade na juventude; e o ambiente e apoio animal através das ações de
voluntariado.
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Torna-se, também, importante neste balanço mencionar constrangimentos e medidas a adotar, conforme o
quadro abaixo:
Dificuldades

Medidas a adotar

Comunicação
•

Elevada mobilidade dos interlocutores
nas entidades aderentes à rede POS,
que dificulta uma articulação eficaz.

•

•

•

Atualização continua da informação na base de
dados sobre as entidades aderentes ao POS e
contactos personalizados.

Ausência de feedback sobre as ações
mediadas pelo POS e fraca

Reforço sobre a importância desta informação

contabilização dos valores monetários

para avaliação e introdução de melhorias no

associados aos apoios

funcionamento do POS.

Ausência de participação por uma

Organizar eventos utilizando metodologias

percentagem significativa de

mais dinâmicas e participativas, que juntem os

membros da rede

membros da rede.

Melhorar a intervenção no âmbito dos Apresentação do Estudo sobre os ODS pela
Objetivos

de

Sustentável (ODS)

Desenvolvimento SAPANA na reunião de abertura do ano POS;
realização de focus group contando com a
participação de membros da rede; conferência
anual POS subordinada ao tema dos ODS;
apresentação de projetos à rede alinhados com
os ODS; sensibilização nos vários momentos de
trabalho para a importância desta temática.
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Assim, o Programa “Oeiras Solidária” procurará em 2020 continuar a considerar as novas tendências de
responsabilidade social, mantendo como eixo estratégico:
o

Habitação e Coesão Social – Responsabilidade Social Corporativa e Voluntariado

Com base no eixo estratégico mencionado, o POS elaborou o seu plano de ação para 2020 (anexo IV), com
enfoque nas seguintes áreas:
▪

Promoção do emprego jovem - desenvolvimento de um programa de visitas, estágios e férias
vocacionais, entre outras medidas, que potenciem a contratação, contando com membros da
Rede POS em articulação com a Unidade da Juventude da CMO, Rede Oeiras+ e Contratos
Locais de Segurança;

▪

Voluntariado corporativo - capacitação institucional e promoção da sua sustentabilidade por
meio de voluntariado e campanhas anuais de recolha de bens/produtos; no âmbito ambiental,
procurar-se-á desenvolver um calendário anual de iniciativas que congregue vários membros
da rede POS (reflorestações, limpezas de praia, ações de sensibilização);

▪

Intensificar a colaboração entre os membros da Rede POS, tornando esta plataforma mais
dinâmica, a partir de uma maior clareza dos desafios concelhios, reforçando as iniciativas de
responsabilidade social;

▪

Dinamizar de forma sistemática a implementação dos ODS pelos membros da Rede POS,
orientando os seus programas de responsabilidade social para encontrar soluções que
respondam às metas estabelecidas para os ODS;

▪

Aposta na área da comunicação, através da maximização do Portal POS e de novas
ferramentas, por exemplo newsletter do POS;

Anexos
Anexo I: Quadros de Apoios concedidos
Anexo II: Quando de apoios Campanha “12 Meses, 12 Produtos”
Anexo III: Quando de apoios Campanha de Natal POS’19
Anexo IV: Plano de Ação POS 2020
Anexo V: Introdução ao estudo “Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na rede Programa
Oeiras Solidária (POS)” pela SAPANA

Documento elaborado por:
Isabel Martins e Vanessa Ribeiro
Data de conclusão: 06.02.2020
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Anexo I: Quadro de Apoios concedidos
Legenda:
Ambiente e Apoio
Saúde
Rede POS
Animal
Coesão Social
Educação Desporto
Sem intervenção do
Juventude Cooperação
POS

Empresa

Descrição do Apoio

Tipologia do apoio

Entidade (s) beneficiada (s)

Mês de
concretização

AERLIS

Participação (Moderação) na 11ª semana da
juventude-Tertúlia sobre Empregabilidade
Jovem na Escola Luís Freitas Branco

Voluntariado

CMO-UJ "11ª Semana da juventude"

MAIO

AKI

Cedência de TINTA INT LUX MAT BR 15LTS – 4
unidades

Doação de
bens/produtos

Agrupamento 297 de Algés

JANEIRO

APLANET

Participação na 11ª semana da JuventudeTertúlia sobre Empregabilidade Jovem, na
Escola Luís Freitas Branco

Voluntariado

CMO-UJ "11ª Semana da juventude"

MAIO

ASTELLAS

Material de escritório: 1x Mesa de madeira
(MT); 2/3x Módulos de gaveta; 2x Mesa de
madeira (branca); 1x Cadeira em Pele; 5x
Mesas em “L” (sem modulo de gaveta); 1x
Mesa de madeira; 14x Monitores Lenovo;

Doação de
bens/produtos

Associação Esfera Solidária

FEVEREIRO

ASTELLAS

Doação de 4 secretárias

Doação de
bens/produtos

Associação Esfera Solidária

FEVEREIRO

ASTRAZENECA

Brinquedos

Doação de
bens/produtos

Sand Riders - Organização Uniraid

FEVEREIRO

ASTRAZENECA

Doação de puff's

Doação de
bens/Produtos

Centro Social Paroquial Nova Oeiras

SETEMBRO

1

ASTRAZENECA

Doação de livros

Doação de
bens/Produtos

AJUDE

SETEMBRO

ASTRAZENECA

Doação de roupa criança (3 caixas) , roupa
mulher (2 caixas), roupa homem (1 caixa) ,
utensílios domésticos (3 caixas) , brinquedos
(1 caixa) , cadeira auto (2 caixas) e tenda
interior (1 caixa)

Doação de
bens/Produtos

PROJECTO "ABRAÇAR A MISSÃO"

SETEMBRO

AUCHAN

Doação de 10kg de castanhas para o Magusto
Solidário

Doação de
bens/Produtos

CENTRO SAGRADA FAMÍLIA

NOVEMBRO

AUCHAN

Doação de 800 barritas de cereais para a "Taça
da Colaboração"

Doação de
bens/Produtos

CMO-POS "Semana da Colaboração
de Oeiras"

SETEMBRO

BAYER

Entrega de 30 kits para tutores de cães e 70
para tutores de gatos para a Feira Animal

Doação de
bens/produtos

CMO-UBEA "Feira Animal"

MAIO

BAYER

Doação de uma marquesa e de um armário
para o posto médico do Centro Social e
Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo

Doação de
bens/produtos

Centro Social Paroquial Nossa
Senhora de Porto Salvo

MAIO

BAYER

Colheita de sangue pelo IPS na Bayer Portugal

Voluntariado

Instituto Português de Sangue

MAIO

BAYER

Kits Gato: 12 caixas (cerca de 76 kits); Kits Cão:
4 caixas (cerca de 45 kits); Prémios: 1 caixa
com 3 kits com peluche; Brindes para Aulas
Nikiladra: 1 caixa (cerca de 60 malinhas azuis)

Doação de
bens/Produtos

CMO - UBEA "Festa Animal"

OUTUBRO

BMW

Doação de biombos

Doação de
bens/produtos

RENASCER

JUNHO

BMW

Montagem da zona de check-in. Hospedeiras.
Test-Drive. Elaboração de micro site e
regulamento para a "Taça da Colaboração"

Voluntariado

CMO-POS "Semana da Colaboração
de Oeiras"

SETEMBRO
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BP

500 brindes (palas para os automóveis) para a
4ª Edição da Corrida/Caminhada Solidária
Famílias com Alma

Doação de
bens/produtos

FOSRDI - Centro Sagrada Família

MARÇO

CANON

Produção de tela para backdrop da "Taça da
Colaboração"

Doação de
Bens/produtos

CMO-POS "Semana da Colaboração
de Oeiras"

Setembro

CEETRUS

Estudante entrevistou Ceetrus no âmbito do
Mestrado Erasmus Advances in Social Work

Voluntariado

ISCSP

ABRIL

CEETRUS

Entrega de produtos Campanha Solidária
Moçambique

Doação de
bens/produtos

União de Freguesias de Carnaxide e
Queijas - Campanha Solidária
Moçambique

ABRIL

CEETRUS

Cedência de espaço, acesso a eletricidade e
disponibilidade de bancada de cozinha e
alimentos no Alegro Alfragide

Doação de
bens/produtos

CMO - UJ - "Experimenta! Desperta
a tua vocação"

MAIO

CENTRAL DE
CERVEJAS

Oferta de 60 tabuleiros de água do Luso 33 cl
para a "Taça da Colaboração"

Doação de
bens/Produtos

CMO-POS "Semana da Colaboração
de Oeiras"

SETEMBRO

CHUBB

Organização da ludobiblioteca; Doação de
algumas caixas de guardanapos; Recolha de
roupas de criança e livros;

Doação de
bens/Produtos

FORDSI - CENTRO SAGRADA
FAMÍLIA

JUNHO

Cisco

Prendas para as crianças

Doação de
bens/produtos

CAT Tercena e Casa da Criança Tires

Dezembro

CISCO

Colocação de estagiários e estudantes a
terminar os cursos para as várias funções na
empresa, sinalizados pela UJ.

Voluntariado

CMO-UJ

OUTUBRO

CISCO

Visita à Cisco de 15 crianças do 1ºciclo (dos 6
aos 10 anos) no âmbito do projeto ONOEIRAS
promovido pela Fundação Aga Khan Portugal
em Bairros Municipais de Oeiras–
Navegadores e Outurela.

Voluntariado

FUNDAÇÃO AGA KHAN

DEZEMBRO

CLINIA_CLÍNICA
MÉDICA DA LINHA

Patrocínio a equipa sénior do PABC

Doação de
bens/Produtos

Paço de Arcos Basquetebol Clube

OUTUBRO
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COCA-COLA

Cedência de 120 águas

Doação de
bens/produtos

CMO - DCS "Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência"

Dezembro

COCA-COLA

Cedência de 25 Águas

Doação de
bens/produtos

CMO-DCS "SÁUDE MENTAL DE
CAXIAIS DO CHLO"

Outubro

COCA-COLA

Disponibilização de 100 águas para o "Mexa-se
na Praia"

Doação de
bens/produtos

Associação Juvenil Pandilha Jovem 11ª Semana da Juventude

MAIO

COCA-COLA

Doação de 588 unidades de coca-cola, fanta,
nestea e 480 unidades de água da marca
Aquarius e Aquabone para a "Taça da
Colaboração"

Doação de
bens/Produtos

CMO-POS "Semana da Colaboração
de Oeiras"

SETEMBRO

COLT

Roupa, brinquedos e livros escolares

Doação de
bens/produtos

Projeto Família Global

Janeiro

DELL

Entrega de pastilhas para purificar água

Doação de
bens/produtos

Campanha Solidária Moçambique Autoridades Locais de Moçambique

ABRIL

DELL

Doação de 1 secretária e 1 bloco de gavetas
para a Associação Moreira Team

Doação de
bens/Produtos

ASSOCIAÇÃO MOREIRA TEAM

DEZEMBRO

DELL EMC

Doou 2 camas de criança + colchões

Doação de
bens/produtos

AJUDA DE MÃE

MAIO

DELTA

Doação de 300 euros para o alojamento de 14
utentes da "Colónia de Férias" do Centro
Social Paroquial de Nossa Senhora de Porto
Salvo

Doação de
Bens/Produtos

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
NOSSA SENHORA DE PORTO SALVO

JUNHO

Doação de
Bens/Produtos

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
NOSSA SENHORA DE PORTO SALVO

JUNHO

Doação de
Bens/produtos

CMO-POS "Semana da Colaboração
de Oeiras"

SETEMBRO

Voluntariado

CMO - DCS "3ª Edição do Dia do
Município Saudável"

ABRIL

DELTA

DELTA

ESSILOR PORTUGAL

Doação de mesas e cadeiras para o Centro
Sénior do Centro Social Paroquial de Nossa
Senhora de Porto Salvo
Empréstimo de máquina de café +
consumíveis + cafés +chás para a "Taça da
Colaboração"
Presença na 3ª Edição do Município Saudável
com uma Unidade Móvel de Rastreio Visual
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ESSILOR PORTUGAL

Entrega de óculos graduados a um formando
da AERLIS

Doação de
bens/produtos

JOVEM FORMANDO DA AERLIS

JUNHO

Federação
Portuguesa de
Futebol

Organização do Torneio. Cedência de campos
e balneários. Organização de visita à Cidade do
Futebol. Prémios vários - para a "Taça da
Colaboração"

Voluntariado

CMO-POS "Semana da Colaboração
de Oeiras"

SETEMBRO

FUN LANGUAGES

Professoras participaram no "Jantar das
Mulheres" solidário organizado pela Rotary
Club Oeiras

Voluntariado

ROTARY CLUB OEIRAS

MARÇO

FUN LANGUAGES
OEIRAS

Atribuição de 2 bolsas anuais de estudo de
inglês anual para um jovem e um adulto
identificados pela CMO

Doação de
bens/Produtos

CMO - UJ e DCS

OUTUBRO

FUNDAÇÃO AGEAS

Doação de 2 kits de material escolar para 2
crianças (2ºano de escolaridade e 5ºano de
escolaridade)

Doação de
bens/Produtos

UFOPAC

AGOSTO

GRACE

Doação de uma bicicleta e uma prancha de
surf

Doação de
bens/Produtos

AJUDE

OUTUBRO

Doação de
bens/Produtos

CMO-POS "Semana da Colaboração
de Oeiras"

SETEMBRO

Donativo

Centro Social Paroquial de Nossa
Senhora de Porto Salvo

MAIO

HOLMES PLACE

HPE

Doação de prémios aos 1º, 2º e 3º lugares da
"Taça da Colaboração" (total: 45 pessoas). Ao
1º lugar, oferta de 7 dias de utilização + 1
massagem + 1 aconselhamento alimentar
(total: 15 pessoas); Ao 2º lugar oferta de 3 dias
de utilização + 1 sessão de PT (total:15
pessoas); Ao 3º lugar, oferta de 3 dias de
utilização + 1 aconselhamento alimentar
(total:15 pessoas);
Angariação de fundos (no valor de 1.060,70
euros) com torneio de padel solidário para a
Remodelação do refeitório do jardim de
infância
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HPE

Organização de lanche para os utentes do
Centro Nuno Belmar da Costa patrocinado e
distribuído pelos voluntários da HPE e um
concerto ao vivo oferecido pela Academia de
Música Tiago Pires. Oferta de bens essenciais
diários aos utentes, como aparelhos de
medição e produtos farmacêuticos, entre
outros.

Voluntariado

INSTITUTO DE
INFORMÁTICA DA
SEGURANÇA SOCIAL

Entrega de produtos

Doação de
bens/produtos

INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO

Participação de associações que acolhem
voluntários no "Dia da Responsabilidade
Social"

Voluntariado

ITQB

Participação no Dia Mundial da Criança com
atividades ligadas à Ciência

Voluntariado

CMO - Programa Oeiras Educa

JUNHO

JOHNSON&JOHNSON

Sessões de literacia para a saúde no Centro de
Dia no âmbito da Semana da Colaboração de
Oeiras

Voluntariado

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
NOSSA SENHORA DE PORTO SALVO

SETEMBRO

JOSÉ DE MELLO
SAÚDE

Participação na Tertúlia sobre
Empregabilidade Jovem na Escola Luís Freitas
Branco

Voluntariado

CMO-UJ "11ª Semana da
Juventude"

MAIO

LAGOAS PARK

Realização de testes de rastreio da infeção
VIH, Sífilis e Hepatites víricas, no Lagoas Park,
no âmbito da Semana Europeia do Teste da
Primavera.

Voluntariado

ASSOCIAÇÃO SER +

MAIO

LEROY MERLIN

Participação no Dia Mundial da Criança com
atividades de pintura (em moldura), jogos para
as crianças

Voluntariado

CMO - Programa Oeiras Educa

JUNHO

LEROY MERLIN

Ação de Remodelação da creche

Voluntariado

Projeto "Família Global"

OUTUBRO

CENTRO NUNO BELMAR DA COSTA

Campanha Solidária Moçambique Bombeiros Voluntários de
Barcarena
ARIA - Associação de Reabilitação e
Integração Ajuda; CERCI – Oeiras;
Centro Sagrada Família; SCMO –
Mãos Dadas para a Vida; AJUDE;
PRO ATLÂNTICO; GASTAGUS

AGOSTO

ABRIL

ABRIL
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LEROY MERLIN

Oferta de pavimento para o Jardim de Infância
da Escola Básica Gomes Ferreira de Andrade,
no âmbito do pedido efetuado pela Associação
de Pais

Doação de
bens/Produtos

ESCOLA BÁSICA GOMES FERREIRA
DE ANDRADE

DEZEMBRO

L'ÓREAL

Doação de 200 protetores solares para a "Taça
da Colaboração"

Doação de
Bens/produtos

CMO-POS "Semana da Colaboração
de Oeiras"

SETEMBRO

LPN

Participação no Dia Mundial da Criança com a
mascote Libérico

Voluntariado

CMO - Programa Oeiras Educa

JUNHO

MCDONALD'S

1500 garrafas de água e 1500 polpas de frutas
para Encerramento da Campanha "Prevenção
de Maus Tratos na Infância"

Doação de
bens/produtos

CPCJ OEIRAS - "Laço Humano"

ABRIL

MIELE

Peluches - recolha nacional com lavagem nas
lavandarias desta empresa

Doação de
bens/produtos

CPCJO

FEVEREIRO

MYPHONE

Pinturas e aplicação de estores no Centro
Social Paroquial de Nossa Senhora de Porto
Salvo, nas valências do Moinho das Rolas e
Bairro dos Navegadores

Voluntariado

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE
NOSSA SENHORA DE PORTO SALVO

SETEMBRO

NESTLÉ

Participação no "Dia da Cidadania" Apresentação aos colaboradores de entidades
que aceitam voluntários

Voluntariado

SCMO – Mãos Dadas para a Vida

MARÇO

NESTLÉ

Doação de produtos para o evento da "Festa
Animal": 70 brindes (Dentalife + Nuggets Pro
Plan) para ofertar aos tutores no âmbito dos
treinos; kits cão (Pro Plan 3kg + Biscoitos Pro
Plan + Dentalife); kits gato (Pro Plan 1,5 kg +
Nutrisavour + Gourmet Gold8); Presença de 1
ou 2 espaços na Festa para divulgação e oferta
de brindes e amostras de uma nova marca de
ração natural que estão a lançar.

Doação de
bens/Produtos

CMO - UBEA "Festa Animal"

OUTUBRO

NESTLÉ

Doação de 208 barritas para o 4º Troféu de
Canoagem de Mar

Doação de
bens/Produtos

Clube do Mar Costa do Sol (CMCS)

OUTUBRO
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NESTLÉ

Doação de 1440 barritas e outro produto a
definir para a "Taça da Colaboração"

Doação de
bens/Produtos

CMO-POS "Semana da Colaboração
de Oeiras"

SETEMBRO

NOVARTIS

Compra de Cabazes alimentares mensais

Doação de
bens/Produtos

BIPP-Projeto "SEMEAR"

Anual

NOVARTIS

"Dia da Comunidade de Novartis" - Atividade
de Responsabilidade Social

Voluntariado

BIPP-Projeto "SEMEAR"

JUNHO

OEIRAS DANCE
ACADEMY

Dinamização de uma animação musical no
âmbito da comemoração do Dia Mundial do
Ambiente e do encerramento das atividades
da 24º edição do Programa de Educação
Ambiental;

Voluntariado

CMO-DGA

JUNHO

OEIRAS
INTERNATIONAL
SCHOOL

Entrega de Produtos

Doação de
bens/produtos

Junta de Freguesia de Barcarena Campanha Solidária Moçambique

ABRIL

ONE CLINICS

Participação na atividade com duas aulas de
pilates clínico

Voluntariado

CMO - DCS "3ª Edição do Dia do
Município Saudável"

ABRIL

ORACLE

8 sacos de roupa adulto; 6 sacos de roupa
criança; 8 sacos brinquedos

Doação de
bens/produtos

AAMA-ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS
DAS MULHERES ANGOLANAS

FEVEREIRO

PEPSICO

Doação de 15 caixas de PEPSI's e 15 caixas de
7UP Free para a "Taça da Colaboração"

Doação de
bens/Produtos

CMO-POS "Semana da Colaboração
de Oeiras"

SETEMBRO

PHC SOFTWARE

Visita dos alunos das escolas dos Navegadores
e Outurela à PHC Software

Voluntariado

FUNDAÇÃO AGA KHAN

DEZEMBRO

PHC SOFTWARE

Cedência de computador e três monitores
para o Atlético Clube Porto Salvo

Doação de
Bens/Produtos

ATLÉTICO CLUBE DE PORTO SALVO

JUNHO
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SANOFI

300 colaboradores da Sanofi realizaram uma
ação de reabilitação: pintura do pavilhão e dos
pilares do recreio, da pérgula de entrada do
edifício de creche, portas; janelas e corrimões
do edifício do pré-escolar; limpeza do espaço
exterior à instituição; limpeza do Jardim "Irmã
Inês" e espaço envolvente; pintura do muro
exterior do Jardim "Irmã Inês";

Voluntariado

Centro Sagrada Família

MAIO

SANOFI

Donativo 2000€ para o programa "MUN-SI"

Donativo

CMO - DCS: CEIDSS "MUN-SI"

Março

SOLPLAY

Apoio ao projeto "Férias em Saúde"desenvolvimento de 3 iniciativas com os
idosos sinalizados pelo Centro de Saúde

Voluntariado

CENTRO DE SAÚDE DE OEIRAS

DEZEMBRO

SUBLIME DANCE
COMPANY

Workshop de Dança "Falar e sentir com
movimento" na Escola Básica do Alto de Algés

Voluntariado

CMO-CPCJO "Campanha de
Prevenção Maus Tratos na Infância

ABRIL

SUMOL+COMPAL

Bebidas para atividades juvenis

Doação de
bens/Produtos

CMO - UJ

Dezembro

SUMOL+COMPAL

Doação de 7.500 euros para o programa "Eu
passo" da Associação Prevenir

Donativo

Associação Prevenir

OUTUBRO

SUMOL+COMPAL

Entrega de produtos

Doação de
bens/produtos

CRUZ VERMELHA - Campanha
Solidária Moçambique

ABRIL

SUMOL+COMPAL

Doação de cerca de 1.600 águas para a "Taça
da Colaboração"

Doação de
bens/Produtos

CMO-POS "Semana da Colaboração
de Oeiras"

SETEMBRO

TALENTER

Apoio com material escolar a 20 crianças

Doação de
bens/Produtos

CENTRO SAGRADA FAMÍLIA

AGOSTO
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THE DREAMERY

Compra de 4 bilhetes no valor de 48 euros
para o Ensaio Geral Solidário do espetáculo
Hans Van Manen da Companhia Nacional de
Bailado. Este donativo reverteu a favor do
projeto "Da Horta para o Prato" da Associação
Moinho em Movimento.

Doação de
bens/Produtos

ASSOCIAÇÃO MOINHO EM
MOVIMENTO

OUTUBRO

THE DREAMERY

Produção e edição do vídeo sobre o evento
"Taça da Colaboração"

Voluntariado

CMO-POS "Semana da Colaboração
de Oeiras"

SETEMBRO

WORLD ACADEMY

Vídeo promocional para projetos dos clientes
da ARIA, com o envolvimento de turmas de
produção, realização e imagem e de scripts
para vídeos.

Voluntariado

ARIA

FEVEREIRO

Donativo

Centro de Assistência Infantil Nossa
Senhora das Dores

Setembro

Entidades
Donativo de 2.779,92€ angariado a partir de
participantes na Taça uma percentagem do pagamento da inscrição
da Colaboração
por equipa
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Anexo II: Quadro de apoios da Campanha “12 Meses, 12 Produtos”

Mês

Produto

Campanha "12 Meses, 12 Produtos"
Entidades apoiantes

Abril

Fraldas adulto

Fun Languages; Instituto de Informática IP.; Rotary Clube de Oeiras

Maio

Atum

Fun Languages; Aspire Technology; Rotary Clube de Oeiras

Junho
Julho

Desodorizante ou champo
Cereais

Liga Proteção da Natureza; HPE; DXC Technology; Rotary Clube de Oeiras; Fun Languages
Auchan; HPE

Agosto

Pasta ou escova de dentes

Rotary Clube de Oeiras; Rotary Clube de Algés; Fun Languages; HPE

Setembro

Azeite ou óleo

Rotary Clube de Oeiras; Fun Languages; HPE; DXC Technology; Particular

Outubro

Gel de Banho ou sabonetes

Rotary Clube de Oeiras; HPE; DXC Technology; Fun Languages

Novembro

Arroz ou massa

Rotary Clube de Oeiras; HPE; Fun languages; DXC Technology;

Dezembro

Grão ou feijão

Rotary Clube de Oeiras; DXC Technology;
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Anexo III: Quadro apoios da Campanha de Natal

Campanha de Natal POS'19
ENTIDADE

APOIO
APOIO ÀS PESSOAS IDOSAS

Entidade(s)
apoiante(s)

- Bolacha Maria, bolacha de água e sal e
gelatinas;
- Pacotes de leite e pacotes de chá;
- Escovas de dentes, pasta dentífrica e
Centro Social Paroquial São Romão de fixador de próteses dentárias;
Leroy Merlin
Carnaxide
- Resguardos para camas;
- Desinfetantes de mãos;
- Detergentes de limpeza de chão ou de
superfícies.
Centro Social e Paroquial Nossa Senhora do
- Fraldas para Idosos.
Cabo

Seda Ibérica

- Toalhas de banho (turcos) de grandes
dimensões, turcos de tamanhos mais
pequenos e pequenas dimensões;

Centro Social Paroquial de Oeiras

- Lençóis de cama (tamanho individual);
- Mantas de inverno;
- Escovas de dentes e pastas dentífricas,
shampoo, gel de banho

Teixeira Duarte*

- Lixívia;
- Toalhas de mesa com decoração alusiva ao
natal (30 mesas com dimensão: 120x80).
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Centro Social e Paroquial de São Miguel de
Produtos higiene pessoal e de limpeza
Queijas

Instituto
Informática

de

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE
- Alimentares: papas, papas não lácteas,
cereais, leite, azeite, óleo, conservas,
ASTELLAS
bolachas, sumos, farinha, açúcar, massas,
pudim flã, canela, gelatinas:
Centro Nuno Belmar da Costa - CNBC

- Produtos de higiene: Champô, gel de
banho, creme hidratante, creme para os
ASTELLAS
pés, corta unhas, pasta dos dentes, escova
dos dentes, escova do cabelo;
- Produtos de primeiros socorros: Betadine,
soro fisiológico, compressas, ligaduras, ITQB
biafine, halibut, bepantene, reumongel.

Associação “A Casa de Betânia”

- Géneros alimentares;
- Produtos de higiene.
- Produtos de limpeza habitacional;

CERCIOEIRAS

ASTELLAS / HPE
Fundação Ageas

Fundação Ageas /
- Produtos de higiene pessoal: escovas e
Escola Secundária
pasta de dentes, creme hidratante, etc;
de Miraflores
- Materiais para atividades de artes
plásticas: tintas acrílicas várias cores,
pinceis, cartolinas, cola líquida e branca,
papel crepe várias cores, feltros várias
ASTELLAS
/
cores.
Fundação Ageas
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PESSOAS SEM-ABRIGO

IDEQ

- Produtos de higiene: Gel de banho,
shampoo, pasta de dentes, escova de Cisco e BMW
dentes, espuma de barbear e gilete;
- Roupa interior nova (meias, boxers, cuecas
e t-shirts); luvas, gorros e cachecol, casacos Cisco e BMW
impermeáveis.

Santa Casa da Misericórdia de Oeiras

- Produtos de higiene pessoal: Gel de banho,
shampoo, pasta de dentes, escova de
dentes, espuma de barbear e giletes;
- Detergentes
Miele* e BMW
- Roupa interior nova (meias, boxers,
cuecas, t-shirts), luvas, gorros e casacos
impermeáveis; mantas; édredon

APOIO ANIMAL
- Latas de comida e ração, coleiras e/ou
HPE*
CMO - Unidade Bem-Estar Animal
equipamentos lúdicos, mantas, resguardos
e areia para gatos.
IST*
Extra Campanha de Natal POS'19
ENTIDADE
APOIO
Entidade(s)
APOIO ÀS PESSOAS IDOSAS
apoiante(s)
Centro Social Paroquial Nossa Senhora de
146 Entradas Circo - Coliseu dos Recreios
Porto Salvo

HPE

Centro Social Paroquial de Oeiras

Donativo no valor de 500€

IQVIA

Santa Casa da Misericórdia de Oeiras

Brinquedos

Rotary C. Oeiras
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União Freguesias Oeiras, Paço de Arcos e
Produtos alimentares e de higiene
Caxias

Rotary C. Oeiras

Leões de Porto Salvo; Boxing Spirit;
Matraca; Mundos de Papel; Moreira Team; 500 bilhetes "Capital do Natla" tendo sido
SIC ESPERANÇA
AJUDE; CSPBarcarena; Associação Moinho utilizados 378
em Movimento
Empreendimentos Municipais

500 cabazes de Natal

SONAE

Empreendimentos Municipais

500 cabazes de Natal

Auchan

BIPP

Compra de 2000 cabazes para os
colaboradores e participação da entidade AGEAS
no mercado de natal da empresa

Ajuda de Mãe
CPCJO

72 Peluches

DELL

Novo Futuro

organização de dois almoços para 38
colaboradores no âmbito do seu Mercado Leroy Merlin
Natal

Aldeias SOS

detergente roupa e eletrodomésticos

Academia dos Champs; ONOEIRAS; Mundo
Feliz; Casa do Parque; Casa da Fonte; Centro
200 bilhetes para usufruir da pista de gelo
de Acolhimento Temporário de Tercena;
Mundos de Papel; Centro Sagrada Família
Ajuda de Mãe (35); ONOEIRAS (35)

Miele

Ceetrus

70 bilhetes espetáculo “O Feiticeiro de Oz
Ceetrus
no Gelo”
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Família Global; Academis dos Champs;
Ajuda de Mãe; Café Memória; CMO:
Divisão Coesão Social – Almoço Sénior e
Centro Comunitário do Alto da Loba,
Unidade de Juventude – apoio organismos
juvenis; Associação Santa Cruz; Mundo
Feliz; CPCJO; Juntos Por Mais; IDEQ;
Mundos de Papel; Liga de Amigos do
Hospital S. Francisco Xavier

5000 Chocolates

Junta de Freguesia Barcarena

Associação
de
Estudantes
da
Bens alimentares para reforço dos cabazes
Escola
Náutica
alimentares
Infante
D.
Henrique

Ajuda de Mãe

Compra de 110 cabazes no valor de
2.420,00€ de natal desperdício zero.
BMW
Produtos produzidos pelas mães apoiadas
pela Instituição

Mars

*em processo de entrega.
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Anexo IV – Plano de Ação 2020

Eixo
Estratégico

Objetivos

Projetos
Intercâmbio para
apresentação de boas
práticas de responsabilidade
social: ISCSP-UL Universidade
de Fortaleza

Community Valley
Reunião de Abertura do Ano
POS
Campanha "12 Meses, 12
Produtos"
Estudo ODS - Focus group
Taça da Colaboração
Promover a
Conferência Anual
Responsabilidade
Habitação e
Campanha de Natal
Social
Coesão
Promoção de
Corporativa e o
Social
empregabilidade juvenil: UJ,
Voluntariado
CLS e Rede Oeiras+
Empresarial
Atualização do Portal POS
Dinamização dos ODS
Suporte aos Membros da
Rede POS
Voluntariado Empresarial
Apoio aos Projetos
identificados pelos Serviços
Interlocutores da CMO:
Ambiente e Apoio Animal;
Coesão Social; Cultura;
Juventude; Educação;
Desporto

Cronograma

Janeiro

Janeiro
Março
Janeiro a Abril
Maio
junho
Setembro
Novembro e dezembro
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

Anual
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Anexo V – Introdução ao estudo “Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na
rede Programa Oeiras Solidária (POS)” pela SAPANA
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