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1. Introdução

O Programa Oeiras Solidária (POS), de iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras (CMO), conta já com 16 anos
de existência, desenvolvendo a sua atividade no âmbito da responsabilidade social, cidadania empresarial e
desenvolvimento social.
O ano de 2020 foi, como todos sentiram, um ano atípico e cheio de novos desafios e dificuldades. O POS
procurou adaptar-se ao contexto e às circunstâncias o melhor possível, mantendo os objetivos de 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.
Ao longo deste ano, o POS focou-se em primeiro lugar em projetos e atividades nascidas da pandemia,
empenhou-se

em

apoiar

os

beneficiários

mais

afetados.

Ao

mesmo

tempo

e apesar

das

adversidades, procurou continuar a apoiar 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.
O POS continuou 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 2020,
partindo de uma breve descrição das atividades desenvolvidas até à apresentação dos resultados obtidos.
Teve por base o plano de ação infra:

Derivado da situação de pandemia de COVID-19 que se instalou acentuadamente em 2020 o plano de ação
apresentado sofreu várias alterações, nomeadamente o cancelamento das iniciativas presenciais como a
sessão de abertura do ano, a conferência anual POS, sessões de focus group e o torneio de futebol “Taça
da Colaboração”. Mediante este enquadramento, o POS optou por continuar a sua atividade junto dos
parceiros, dinamizando esta rede, através dos meios digitais e pelo envio de informação, projetos e ações
de formação.
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3. Ações desenvolvidas em 2020
Restringindo-nos à atividade do POS, durante o ano de 2020, destacam-se as seguintes ações:

✓ Receção de uma delegação de alunos de Doutoramento de Administração, no âmbito do
intercâmbio ISCSP -UL e Universidade de Fortaleza
Realizou-se no dia 17 de janeiro a receção de estudantes do Doutoramento da Universidade de Fortaleza na
Câmara Municipal de Oeiras.
Esta ação concretizou-se através do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) - Universidade
de Lisboa, e da parceria já longa que mantem com a Universidade de Fortaleza (UNIFOR).
Nesta sessão contou-se com cerca de vinte estudantes tendo sido apresentadas as várias práticas de
responsabilidade social do Município de Oeiras, incluindo a prática do POS e da Divisão Promoção
Socioprofissional. Foi realizada ainda uma visita guiada ao património histórico – Palácio Marquês de Pombal
e Jardins – e prova de vinho “Villa de Oeiras”.
Recordamos que o ISCSP-UL é um dos parceiros estratégicos da rede POS, havendo um protocolo de
cooperação entre a CMO e o ISCSP desde 2014, para a integração de estudantes de graduação e pósgraduação, investigação e cooperação técnica, ações de divulgação científica, projetos de serviço à
comunidade e documentação e informação.

✓ Evento Community Valley
Realizou-se no dia 21 de janeiro o “Community Valley”, um evento solidário, em parceira com o Hotel Vila
Galé Collection Palácio dos Arcos e com a Associação AJUDE. Este evento teve como objetivo comemorar o
sucesso da Campanha de Natal POS’19, com o lema “Partilhe para um Natal mais colaborativo” e agradecer
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a participação das entidades da economia social e empresas, que se reuniram para ajudar quem mais
precisava. A colaboração do Hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, no âmbito da sua responsabilidade
social, na organização do evento “Community Valley” foi muito importante, contando com a disponibilização
de espaço, catering, cocktail e staff de apoio. A Associação AJUDE teve um papel fundamental na preparação,
organização e gestão do evento. Estiveram presentes 21 empresas e 8 instituições beneficiárias da
Campanha de Natal POS’19.

✓ 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 terminou em março de 2020. Durante os primeiros três meses do ano contou-se com a
participação de quatro entidades da Rede POS (Anexo I).

✓ Apoios no âmbito da pandemia COVID-19

Derivado da pandemia de COVID-19, os apoios cedidos pelos membros da Rede POS sofreram algumas
alterações, sendo canalizados, maioritariamente, para os profissionais de saúde, de primeira linha, apoio
direto aos munícipes em situação de maior vulnerabilidade e para entidades da economia social com apoio
social direto.
Os apoios mediados foram maioritariamente na cedência de géneros alimentares, eletrodomésticos, bens
de higiene pessoal e do lar e equipamentos de proteção individual (anexo I).
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Recolha de bens alimentares para o Centro de
Acolhimento Temporário para pessoas em situação de
sem-abrigo

Oferta de kits de colheita de amostras para teste SARSCoV- 2 pelo INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO (IST)

Apoio alimentar da CEETRUS destinado a moradores
municipais

Recolha de bens alimentares pela iniciativa da
sociedade civil “VIZINHOS À JANELA” de Oeiras

Apoio alimentar aos profissionais da linha da frente de combate ao COVID-19 pela CEETRUS
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✓ Outras atividades

Ao longo do ano foram mediados diversos apoios, independentes da pandemia COVID-19, que tiveram a
participação de vários membros POS. Assim, destacamos a recolha de material escolar efetuada pelo Centro
Social e Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo (CSPNSPS) com o objetivo de apoiar as famílias mais
afetadas economicamente pela pandemia de COVID-19. Através das equipas de Rendimento Social de
Inserção desta IPSS foram sinalizados e apoiados 204 estudantes pelos membros POS: CISCO | SEDA IBÉRICA
| TALENTER. Na temática da recolha de material escolar foram apoiados 9 agregados familiares com 14
crianças sinalizadas e pelo Centro Comunitário Alto da Loba, uma resposta da Câmara Municipal de Oeiras.
Estiveram envolvidas as empresas: CUF | FUN LANGUAGES.
Realçamos ainda o Projeto Lêvitar promovido pelo Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Porto
Salvo, que consistiu num concurso de leitura com o objetivo de promover uma visão positiva sobre a
educação e da comunidade escolar e promover hábitos de leitura entre crianças e jovens acompanhados,
através de suas famílias beneficiarias da medida de RSI. Participaram cerca de 60 crianças e jovens, com
idades compreendidas entre os 8 e os 16 anos de idade, tendo a empresa CANON disponibilizado máquinas
fotográficas para os três primeiros classificados.
Por último, menciona-se o projeto de continuidade promovido pela NOVARTIS, “Caixa Solidária”. Este
projeto de responsabilidade social teve contornos adaptados à pandemia e ao teletrabalho, sendo realizadas
a recolha e entrega de cabazes alimentares (legumes e frutas) junto dos colaboradores em caixas com
entrega das mesmas a famílias identificadas no concelho de Oeiras. Foram também entregues bens de
higiene pessoal, material escolar e economato a várias entidades locais.
Todos os apoios disponíveis para consulta no anexo I.

Material escolar entregue pela CISCO

Oferta de material escolar da SEDA IBÉRICA
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Apoio da CANON ao projeto Lêvitar do CSPNSPS

Agradecimento da ARIA à FUN LANGUAGES

Entrega de bens pela NOVARTIS - Projeto “Caixa Solidária” – à Associação Coração Amarelo
✓ Campanha de Natal POS’20
A Campanha de Natal do POS (anexo II) em 2020 teve como lema “A Distância Não Separa Corações”. Neste
ano, para além dos habituais e importantes apoios concedidos a Instituições e à causa animal, o foco
estendeu-se a munícipes em situação de maior dificuldade.
Estabeleceram-se diversas parcerias com entidades do Concelho, contando-se com a participação de 29
entidades da rede POS, que se mobilizaram para a concessão de 50 apoios dirigidos a 74 entidades da
economia social. Foram abrangidos cerca de 611 utentes de Instituições do Concelho e ainda 529 agregados
familiares, através da doação de cabazes de Natal, de bens alimentares e de higiene pessoal e habitacional,
apoio animal, eletrodomésticos, brinquedos, roupa e donativos monetários. Foi possível estimar estes
apoios em mais de 33 mil e 500 euros, sabendo-se que o valor associado é muito mais elevado.
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Apoio da AJUDE às Conferências Masculinas de São Vicente de Paulo

Apoio da PANEGARA à Casa do Parque

Apoio da FULLSIX a 20 famílias residentes no
Bairro Moinho das Rolas
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Agradecimento da APCL - Centro Nuno Belmar da Costa às entidades apoiantes

✓ Voluntariado Empresarial

Ao longo do ano foram mediadas várias ações de voluntariado empresarial, de âmbito ambiental, de
requalificação de instalações ou de transferência de conhecimentos, como por exemplo sessões de
sensibilização nas áreas dos malefícios do ruido e sustentabilidade em contexto escolar. As ações de
voluntariado presencial e de proximidade foram canceladas derivado ao contexto pandémico.
Não obstante, considera-se de interesse revelar que estavam a ser mediadas 10 ações de voluntariado. Por
exemplo, uma iniciativa de reflorestação iria envolver 5 empresas da Rede POS. Estavam ainda a ser
agilizadas ações de requalificação de instalações de duas IPSS e várias ações de sensibilização e formação.

✓ Apoio à causa animal

No âmbito da política municipal de apoio animal, a Unidade de Bem-Estar Animal e Fiscalização Sanitária 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, Festa Animal ou ações especificas de sensibilização.
Em 2020 não foi possível realizar os eventos referidos, derivado do contexto pandémico, no entanto a causa
animal continuou a ser apoiada, através da entrega de produtos alimentares e de bem-estar, como ração,
comedouros e bebedouros ou areia, por parte de várias entidades. Estes apoios existiram ao longo do ano,
mas em particular na Campanha de Natal POS’20 (anexo I e II).

9

Apoio da EDOL ao Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Oeiras (CROAMO)

Apoio do Instituto Superior Técnico ao Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Oeiras
(CROAMO)

✓ 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;

•

Inquérito para levantamento das necessidades das organizações locais.

✓ Portal “Oeiras Solidária”
O Portal POS, tendo como funcionalidades a divulgação de projetos alinhados com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável para captação de apoios; divulgação de boas práticas de cidadania empresarial
e de responsabilidade social; comunicação de iniciativas e campanhas; divulgação do trabalho dos Membros

10

da rede POS, no âmbito desta rede colaborativa. Foram realizadas mais de 90 publicações neste portal
visando os diversos membros da rede POS e entidades da economia social de Oeiras.
Portal: https://oeirassolidaria.cm-oeiras.pt/

✓ 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.

•

ISCSP-UL - consultoria informal ao longo do ano, sobre o desenvolvimento de atividades e projetos
e a organização de uma iniciativa de acolhimento de alunos de doutoramento da Universidade de
Fortaleza para a partilha de boas práticas de responsabilidade social no sector público. Foi ainda
apresentado uma possibilidade de estudo caso do POS, no âmbito do Mestrado em Política Social,
sobre o tema da responsabilidade social municipal e os Objetivos Desenvolvimento Sustentável
(ODS). A mestranda definiu um conjunto de questões de investigação: Como as empresas membros
da rede do Programa Oeiras Solidária (POS) integram o ODS 17 nas suas estratégias de negócio? E
ainda: em que medida essa integração impacta o bem-estar social da comunidade na qual o
Programa Oeiras Solidária se encontra inserido?

•

ISCTE – foi desenvolvida uma tese de mestrado em Políticas Publicas sobre a responsabilidade social
em contexto municipal, tendo como caso de estudo o POS. A dissertação tem como título
“Municípios e Responsabilidade Social, Estudo de Caso: Programa Oeiras Solidária” e o seu principal
objetivo passou essencialmente por compreender o papel das políticas publicas na Responsabilidade
Social das Organizações e o papel das redes na implementação destas políticas publicas. Para este
estudo foram definidas duas questões de investigação: Q1: Qual o papel das políticas públicas na
responsabilidade social das organizações? Q2: Qual o papel das redes na implementação de políticas
públicas no âmbito da responsabilidade social das organizações? A mestranda concluiu que as
políticas públicas têm um papel manifesto de incentivo e sensibilização na responsabilidade social e
que são as políticas locais as mais destacadas neste sentido, pela sua proximidade aos stakeholders
envolvidos, embora constate que são ainda insuficientes. Constata ainda que, as redes são um
veículo significativo na sua implementação, em especial se constituídas localmente e com ligação a
uma entidade pública. Consulta da tese em: https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/21458.

✓ Alguns números relativos ao funcionamento do POS

Ao longo do ano a equipa do POS realizou 58 reuniões com 45 entidades e serviços municipais diferentes,
pelo menos uma vez, com vista ao estabelecimento ou reforço de parcerias e desenvolvimento de projetos.
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Comunicou com os Membros da Rede em 104 ocasiões via circular:
•

17 para promoção de atividades próprias;

•

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

•

36 com propostas de novas adesões à rede;

•

14 divulgações para apoio a entidades locais;

•

14 circulares sobre projetos apresentados pelas Unidades Orgânicas da CMO;

•

5 projetos dinamizados pelos membros POS e 1 circular de inquérito de satisfação anual da atividade
do POS;

•

14 circulares para apoios relativos ao COVID-19.

4. Comunicação Ações POS e ilustração de outras atividades anuais
Apresentam-se em seguida algumas imagens que ilustram a nossa atividade anual, na vertente da
comunicação.

Fig. 1 - Campanha “12 Meses, 12 Produtos”
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Fig.2 - Catálogo projetos POS

Fig. 3 - Campanha de Natal POS’20

Fig. 4 - Cartão de Boas Festas Natal POS’20

Fig. 5 - Portal POS - https://oeirassolidaria.cm-oeiras.pt/
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5. Resultados
5.1 Entidades parceiras
No início do ano, a Rede Colaborativa do Programa “Oeiras Solidária” contava com 164 entidades aderentes.
Desde então, aderiram mais 13, a saber:

Amplifon/Minisom
Deepfaces
Family Alive
Gleam Go
Green World
Instituto Superior Técnico
Edu4Word

Novartis
Panegara
Portable Benefit
Suitableskill
Switch Way
Wise Buy

Assim, no final do ano de 2020, foram contabilizadas 177 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.

5.2 Apresentação de Projetos
O POS, em 2020, continuou a procurar formas de atuar nos territórios, de forma alinhada com a estratégia
definida pela Autarquia e, privilegiando a promoção de projetos. Nesse sentido e uma vez que não foi possível
realizar a reunião de abertura do ano POS, onde habitualmente são apresentados os projetos considerados
promissores para o ano, foram divulgados via portal POS, nas várias rubricas, por email e em reuniões 5
projetos:
•

Fundação Aga Khan – projeto “ONOeiras”

•

Câmara Municipal de Oeiras | DGA – projeto de ações de voluntariado ambiental

•

Centro Social Paroquial de Barcarena – projeto “Orienta-te”

•

Câmara Municipal de Oeiras| Departamento de Educação – projeto “Crianças ao Palco | Cineclube
Oeiras

•

Academia de Futebol Feminino de Oeiras - Projeto “Academia de Futebol Feminino de Oeiras”
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Os projetos indicados não obtiveram apoios diretos para a sua realização, uma vez que se verificaram
novas necessidades da população, nomeadamente nos grupos mais vulneráveis, decorrente da pandemia
de COVID-19.
5.3 Análise e avaliação de resultados
Quanto aos apoios concedidos, foi possível contabilizar a mediação de 167 apoios (Anexos I e II).
Verificou-se que:
•

45% dos apoios foram no âmbito da Coesão Social

•

37% dos apoios para o combate à pandemia COVID-19

•

7% na área da Educação

•

4% para apoio ao Ambiente e Apoio Animal

•

3% destinados à Habitação Municipal

•

2% para a área da Juventude

•

1% dos apoios para o Desporto

•

1% para a Cooperação

Do universo dos 167 apoios, 50 foram no âmbito da Campanha de Natal POS’20, concretizando-se em 30%
dos apoios mediados em 2020.
Concluiu-se que a área da Coesão Social (45%) continua a ser a mais apoiada. Em segundo lugar estão os
apoios ao combate à pandemia COVID-19 (37%) e em terceiro à Educação (7%).
Em 2020, a tipologia mais recorrente dos apoios foi a doação de bens/produtos, correspondendo a 83 % da
totalidade dos apoios. Em segundo lugar, nas tipologias de apoio mais frequentes temos o voluntariado com
12%, que se traduziram em ações de voluntariado de competências e relativas à atividade corrente das
entidades apoiantes. Importa referir, que devido ao ano atípico que se viveu em 2020, derivado da pandemia
COVID-19, os apoios de voluntariado de requalificação de instalações, de reflorestações ou limpeza de praias
– voluntariado “mão na massa” – foram todos cancelados por razões de saúde pública. Existiram quinte (15)
iniciativas de voluntariado que foram canceladas. Quanto a donativos efetuados, 5% dos apoios mediados,
contabilizou-se a quantia de 47.800€ para projetos na área da saúde, coesão social e de apoio ao combate da
pandemia de COVID-19. Apesar dos constrangimentos na recolha da informação, foi possível verificar que
através da entrega de bens e produtos alimentares, de higiene pessoal ou habitacional e de ingressos para
atividades desportivas mediou-se apoios no valor de 34.554,46€. O valor em causa é muito mais elevado do
que o mencionado, uma vez que, na maioria dos apoios não é disponibilizado o valor monetário associado ou
pela política interna das entidades, que definem a não divulgação dos mesmos, assim como pela ausência de
feedback.
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Quanto à natureza das entidades apoiantes, continuamos a verificar uma elevada percentagem de
participação de empresas (76%). Com a aprovação do regulamento POS e a possibilidade de adesão de
entidades, independentemente da sua natureza, verificámos o aumento dos apoios concedidos por entidades
da economia social e academia (24%).
Tendo em consideração os apoios concedidos, apresenta-se o seguinte quadro síntese:
2019

2020

Variação

Entidades aderentes

164

177

+13

Novas adesões

11

13

+2

Nº entidades apoiantes

66

71

+5

Nº entidades apoiadas

74

98

+24

Nº apoios concedidos

156

167

+11

Donativos financeiros

13.840,62€

Donativos em géneros – valor
monetário associado

23.934,63€

47.800€

+33.959,38€

34.554,46€

10.619,83€

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Programa “Oeiras Solidária” (POS)
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável integraram a linha estratégica e de ação do POS em 2020,
derivado da importância que o tema tem para este programa municipal e para a sua rede colaborativa.
Deu-se continuidade ao projeto iniciado em 2019, em parceria com a SAPANA para estudo e análise dos ODS
junto da rede POS, tendo sido produzido um relatório com várias pistas sobre a dinâmica dos membros da
rede

e

considerações

dos

mesmos

relativamente

aos

ODS.

Mais

informação

consultar:

https://oeirassolidaria.cm-oeiras.pt/pos-em-acao/sapana-promove-estudo-sobre-os-objetivosdesenvolvimento-sustentavel-na-rede-pos/
Na sequência do estudo realizado, publicado no portal oficial do POS e divulgado junto dos parceiros, surgiu a
possibilidade de dar resposta a um dos interesses dos parceiros, de obter mais documentos alusivos à temática
dos ODS e da sustentabilidade. Assim, deu-se início à elaboração de um manual explicativo e de boas práticas,
tendo sido disponibilizado em dezembro o primeiro módulo deste manual. Ao longo de 2021 será,
mensalmente, divulgado um modulo, até à compilação de todos num único manual.
A Rede POS, ao longo do ano, promoveu, acentuadamente, através da sua atividade e da própria génese do
programa, o ODS 17. Parcerias para a Implementação de Objetivos. Procurou-se ainda a divulgação dos ODS
nos contextos possíveis, como reuniões ou projetos, bem como em documentação e no portal do Programa,
trabalho realizado desde 2016.
Relembramos que os 17 ODS integram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização
das Nações Unidas.
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5.4 Análise do questionário de satisfação anual aplicado aos Membros da Rede POS

Conforme procedimento recorrente, foram aplicados questionários de satisfação anual junto das entidades
integrantes da Rede POS, tendo recebido cerca de 9% de respostas, cujos resultados se apresentam nos
gráficos abaixo.
É de realçar que os gráficos expostos de seguida integram as respostas classificadas do valor 1 ao 6, sendo do
1 – Não Aplicável e 6 – Excelente, bem como pelas respostas “sim” ou “não”:

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

37%
63%

Valor 5

Valor 6

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
6%
44%
50%

Valor 4

Valor 5

Valor 6
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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"
6%
19%

75%

valor 4

valor 5

valor 6

O Programa "Oeiras Solidária" responde às questões
colocadas, pelos membros desta rede colaborativa, em
tempo útil
6%
25%

69%

Valor 1

Valor 5

Valor 6
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A participação no Programa "Oeiras Solidária" é crucial na
definição da política de responsabilidade social do membro
desta rede colaborativa
13%
31%

6%

31%
19%

Valor 1

Valor 3

Valor 4

Valor 5

Valor 6

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

50%

50%

SIM

NÃO
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Avaliação global do Programa "Oeiras Solidária"

25%

75%

Valor 5

Valor 6

Recomendaria o Programa "Oeiras Solidária" a outras
Entidades
0%

100%
SIM

Não

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.
Através dos campos de resposta aberta deste instrumento de auscultação dos membros da rede POS, foi
possível entender o reconhecimento do trabalho desenvolvido por uma equipa pequena (2 elementos) e que
este facto, apesar de reconhecido como não limitante na apresentação de bons resultados conforme o ultimo
gráfico, é mencionado muitas vezes como uma limitação ao crescimento e aumento do trabalho que se possa
realizar, caso a equipa fosse maior. Os parceiros mencionam várias vezes a relação de proximidade com o
programa e o desejo que sejam concebidas mais iniciativas que promovam o conhecimento e aproximação
entre entidades locais, por exemplo o “Dia do Impacto”. Uma vez que o POS procurou auscultar ativamente
os parceiros, o programa procurará integrar as sugestões apresentadas no plano de ação para 2021.
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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 16 entidades de 177, sendo
necessário repensar a metodologia utilizada para a recolha desta informação.

6. Balanço 2020, linhas orientadoras e plano de ação para 2021

Ao longo do ano de 2020 o POS procurou encontrar respostas para as necessidades prementes surgidas da
pandemia COVID-19. Apostou num contacto online de proximidade, de forma a contornar a distância imposta
pela pandemia, fazendo os possíveis para não perder a relação com os membros ou a essência do programa.
Verificou-se, durante esta situação de crise e incerteza, trazida mais à tona pela pandemia, o POS concretizou
um esforço extra para prestar informação correta, fundamentada e credível. Com o teletrabalho, houve a
necessidade de se apostar em formas de apoio alternativa e uma agilização mais detalhada dos apoios, de
modo a que os mesmos chegassem bem, atempadamente e a quem mais precisava.
Houve uma clara aposta na melhoria da comunicação realizada junto dos parceiros, através da participação
em ações de formação sobre o tema, pela equipa POS, seja pelo delinear de novas estratégias de chegar aos
parceiros. Por exemplo por uma newsletter, que ficará disponível em 2021, pela elaboração de um catálogo
de projetos, tornando esta dinamização mais apelativa, pelo atualizar constante do Portal POS reconhecendo
o mesmo como uma ferramenta útil e informativa e pelo projetar de um plano de comunicação para 2021.
2020 foi um ano atípico, no entanto houve algumas práticas que se revelaram positivas, pelo que é
considerado de continuar a apostar em 2021, numa rede mais diversificada, com a atuação ativa de agentes
da economia social, academia, organismos juvenis e associações humanitárias. Pretende-se, igualmente, em
2021, continuar a potenciar o crescimento da rede neste sentido.
Considera-se de interesse referir que, derivado da atividade de apoios mediados devido à pandemia, ficou
justificado que o alcance do POS é significativo, tendo sido demonstrada capacidade para mobilizar a sua rede
colaborativa para apoiar os munícipes identificados, como estando em situação de maior vulnerabilidade. Por
exemplo, os apoios mediados para apoio a arrendatários municipais ou o apoio a centros de proximidade que
garantiram o suporte a idosos e pessoas isoladas nas suas residências.
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Neste balanço, é importante ainda mencionar algumas dificuldades e medidas a adotar para minorar o
impacto destas:

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

Reforço sobre a importância desta informação

mediadas pelo POS e fraca

para avaliação e introdução de melhorias no

contabilização dos valores monetários

funcionamento do POS.

associados aos apoios

•

Organizar momentos de reunião online,
Ausência de participação por uma
percentagem significativa de
membros da rede

•

utilizando metodologias mais dinâmicas e
participativas, que ativem os membros da
rede.

Melhorar a intervenção no âmbito dos Divulgação ativa da temática através da
Objetivos

de

Sustentável (ODS)

Desenvolvimento disponibilização regular de módulos que vão
constituir um manual sobre os ODS e a
sustentabilidade. Apresentação de catálogo
digital de projetos alinhados com os ODS;
Sensibilização

nos

vários

momentos

de

trabalho para a importância desta temática.
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O Programa “Oeiras Solidária” procurará em 2021 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 2021, com enfoque nas
seguintes áreas:
▪

Promoção do emprego – participação no desenvolvimento da Bolsa de Emprego e Formação
que o município se encontra a desenvolver e que envolverá os membros da rede POS;

▪

Mediação e priorização, em contexto pandémico, de apoios de emergência direcionados para
os grupos mais vulneráveis - idosos, isolados, pessoas em situação de sem-abrigo e famílias;

▪

Voluntariado corporativo à distância - capacitação institucional e promoção da sua
sustentabilidade, por meio de voluntariado de competências e campanhas anuais de recolha
de bens/produtos;

▪

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 e promovendo ações conjuntas. Destaque para o torneiro de esports
“Torneio Oeiras Valley Esports”, que terá lugar online entre março e dezembro de 2021;

▪

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 na Agenda 2030;

▪

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

▪

Capacitação de entidades da economia social, nomeadamente na dinamização da subscrição
da plataforma do GEOFUNDOS, para 10 entidades selecionadas pelos serviços municipais
interlocutores do POS.
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Plano de Ação POS 2021:

Eixo
Estratégico

Cronograma
Projetos
Torneio Interempresas
de Gaming “TORNEIO
Anual
OEIRAS VALLEY
ESPORTS”
Produção de manual
sobre sustentabilidade e
Anual
os ODS em parceria com
a SAPANA
Promoção de
capacitação de
Anual
entidades da economia
social pela GEOFUNDOS
Partilha de boas práticas
Anual
- “Conversas a Dois”
Campanha de recolha de
produtos alimentares e
Maio e Setembro
de higiene pessoal e
Promover a
habitacional
Responsabilidade
Comemoração do
Habitação
Social
29 de Setembro
aniversário do POS - “Dia
e Coesão
Corporativa e o
do Impacto”
Social
Voluntariado
Campanha de Natal
Novembro e dezembro
Empresarial
Bolsa de Emprego
Anual
Municipal
Portal POS
Anual
Dinamização dos ODS
Anual
junto da Rede POS
Suporte aos Membros
Anual
da Rede POS
Voluntariado
Anual
Empresarial
Apoio aos Projetos
identificados pelos
Serviços Interlocutores
da CMO: Ambiente e
Anual
Apoio Animal; Coesão
Social; Cultura;
Juventude; Educação;
Desporto
Objetivos
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Anexos
Anexo I: Quadros de Apoios concedidos 2020
Anexo II: Quando de apoios Campanha de Natal POS’20

Documento elaborado por:
Isabel Martins e Vanessa Ribeiro
Data de conclusão: 28/01/2021
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Anexo I: Quadro de Apoios concedidos 2020
Legenda:
Ambiente e Apoio Animal Apoio extraordinário COVID-19
Coesão Social
Cooperação
Desporto

Educação
Juventude

Empresa

Descrição do Apoio

Tipologia do
apoio

Entidade (s) beneficiada (s)

#SOSCOVID

Cedência de 150 viseiras

Doação de
bens/produtos

AMI - Assistência Médica Internacional - Medida extraordinária
COVID-19

Astrazeneca

Participação na Corrida do Tejo - 74 participantes - com
apoio à SCMOeiras para a aquisição de uma carrinha
para o apoio domiciliário

Voluntariado

Corrida do Tejo

Astrazeneca

4cx Brinquedos 40kg; 1cx Mat Vet(cão e gato) 5kg; 3cx
Roupa criança 25kg; 1cx utensílios Domésticos 20kg; 2cx Doação de
Roupa Homem 14kg; 1cx Livros e jogos 10kg; 2cx Roupa bens/produtos
Mulher 14kg.

Centros Culturais de Cabo Verde através da Associação Cultural Sete
Sóis Sete Luas

Astrazeneca

Cedência de material informático: Monitores (x53); PC
Desktop (x7); Laptop (x7); Tablet (x35) - Completos
(x21); Falta bateria (x10); Falta carregador (x4)

Doação de
bens/produtos

CMO - para distribuição junto de entidades juvenis

Auchan

cedência de produtos de pequeno-almoço para o
período de quinze dias

Doação de
bens/produtos

Centro de Acolhimento de Paço de Arcos - Medida extraordinária
COVID-19
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Auchan

Cedência de produtos alimentares/refeições excedentes
diariamente de pão, fruta e legumes para os utentes das
três respostas alimentares em vigor (Banco Alimentar,
Doação de
Cantina Social e Rede de Emergência Social, com CMO) + bens/produtos
doação de produtos alimentares no valor de 100€ para
reforço do Banco Alimentar

Auchan

Oferta de 100 cabazes alimentares

Doação de
bens/produtos

Agregados familiares acompanhados pela DCS-CMO

Auchan de Paço
de Arcos

Entrega semanal de produtos excedentes de
gastronomia, padaria e pastelaria em quantidades a
verificar.

Doação de
bens/produtos

Refood de Oeiras - Medida extraordinária COVID-19

Bayer

donativo de dez mil euros para o #SOSCOVID.

Donativo

Profissionais de saúde e de primeira linha - Medida extraordinária
COVID-19

Bayer

donativo de dez mil euros para aquisição de material de
proteção individual a destinar a instituições da rede
solidária e privada com as valências de lar, apoio a Donativo
pessoas com deficiência, em situação de sem-abrigo e
unidades de saúde.

Profissionais de saúde e de primeira linha - Medida extraordinária
COVID-19 - CMO

Bayer

Cedência de 1200 unidades de Bepanthene creme

Doação de
bens/produtos

Centro Hospitalar Lisboa Ocidental - Profissionais de saúde e de
primeira linha - Medida extraordinária COVID-19

BMW

Latas de comida e ração para cães e gatos, coleiras e/ou
equipamentos lúdicos, mantas, resguardos e areia para
gatos.

Doação de
bens/produtos

CMO-UBEA - CAA

BMW

cedência de micro-ondas

Doação de
bens/produtos

Centro de Acolhimento de Paço de Arcos - Medida extraordinária
COVID-19

BMW

Cedência de projetores (5) e impressoras (6)

Doação de
bens/produtos

Leões de Porto Salvo; Associação Renascer; Campintegra; Boxing
Spirit; CSPSRCarnaxide; Asociação Renascer; Boxing Spirit; AMI

Centro Sagrada Família para as refeições – em articulação com a DCS
e Associação RENASCER - Medida extraordinária COVID-19
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Canon

3 máquinas fotográficas projeto Lêvitar

Doação de
bens/produtos

Centro Social Paroquial Porto Salvo

Ceetrus

Cedência de pacotes de Leite

Doação de
bens/produtos

CMO / POS - Campanha "12 Meses, 12 Produtos"

cedência de um micro-ondas para os profissionais de
saúde
cedência de 100 cabazes alimentares para famílias em
situação de maior vulnerabilidade, com a composição:
Bolacha Maria (4 pcts); Farinha trigo (1 kg); Açucar
branco de cana (1 kg); Esparguete (1 kg); Óleo (1 lt);
Azeite (75 cl); Massa espirais (500 g); Arroz agulha (1 kg);
Atum (3 latas); Salsichas (2 latas); Grão de bico (300 g);
Feijão manteiga (300 g); Leite MG (3 lt); Polpa tomate (1
kg); Gel de banho (1 frasco); Sabonete (1 un); Papel
higiénico (6 rolos)

Doação de
bens/produtos

Posto da Fundição de Oeiras - Profissionais de saúde e de primeira
linha - Medida extraordinária COVID-19

Doação de
bens/produtos

Apoios para pessoas em situação de isolamento e idosos - Medida
extraordinária COVID-19

CISCO

Ação de reabilitação "Giving Back"

Voluntariado

junto dos colaboradores e jovens

CISCO

Material escolar - 836 unidades - para 65 crianças

Doação de
bens/produtos

CSPNSPS - Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo

CMO - UBEAFS

Esterilização de um cão adotado no âmbito de
campanha de adoção CMO- 71,34€ -

Voluntariado

Centro Sagrada Família

CMO - UJ

Cedência de sala multiusos para reunião da direção

Voluntariado

Stone Soup

Coca-cola

Entrega de bebidas - 8 caixas de Monster Espresso (12
latas cada caixa); 3 caixas de Coca-Cola Original (28 latas Doação de
cada caixa); 4 caixas de Coca-Cola Zero (28 latas cada
bens/produtos
caixa); 4 caixas de Coca-Cola Zero Canela (28 latas cada

Ceetrus

Ceetrus

Hospital São Francisco Xavier - Profissionais de saúde e de primeira
linha - Medida extraordinária COVID-19
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caixa); 4 caixas de Águas (24 garradas cada caixa). – 500
Embalagens.

CUF

Candidatura por parte de duas entidades ao Programa
"ACT Atuar, Co-criar, Transformar"

CUF

Oferta de material escolar: Lápis de Carvão (28); Canetas
Azuis (28); Canetas Pretas (28); Dossiers (14); Recargas
de folhas de linhas (14); Recargas de folhas
quadriculadas (14); Cadernos pretos lisos; Cadernos
Doação de
pretos quadriculados (28); Cadernos pretos linhas (28); bens/produtos
Caixas de canetas de feltro (14);
Caixas de lápis de cor (14); Afias (14); Borrachas (14);
Cola Stick (28); Pen drive (14)

Famílias acompanhadas pelo CCAL/CMO

CUF

Cedência de 803 bens de material/mobiliário do Hospital Doação de
Infante Santo
bens/produtos

CSPNS Porto Salvo; Academia Recreativa de Linda-a-Velha; CNBC APCL; SCMO; ARIA; CSPSRC; CSPOeiras; Associação Abraçar São
Tomé;

Dell

Donativo no valor de 700€ para a compra de produtos
primários.

Donativo

Ajuda de Mãe - Medida extraordinária COVID-19

DELL

Oferta de fruta semanal (2 cestos com 40 peças de fruta
por semana) durante o mês de maio

Doação de
bens/produtos

Ajuda de Mãe - Medida extraordinária COVID-19

Delta

Entrega de 2 toneladas de barras de cereais com café

Doação de
bens/produtos

CMO/CCAL - Medida extraordinária COVID-19

DiaSupermercados
Portugal

Produtos alimentares/habitacionais

Doação de
bens/produtos

Entidades de Oeiras- Medida extraordinária COVID-19

Voluntariado

Centro Sagrada Família e ARIA - Medida extraordinária COVID-19
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DXC Technology

Cedência de material para produção de quatro mil e
quinhentas (4500) viseiras ao #SOSCOVID para apoio às
entidades identificadas no concelho de Oeiras.

Doação de
bens/produtos

#SOSCOVID - Profissionais de saúde e de primeira linha - Medida
extraordinária COVID-19

Eden
Springs/Seda
Ibérica

Cedência de 21 pack de 12 unidades de águas

Doação de
bens/produtos

Centro Hospitalar Lisboa Ocidental - Profissionais de saúde e de
primeira linha - Medida extraordinária COVID-19

Edu4WORD

Participou no Ciclo de Eventos, realizados online (entre
junho e julho), enquanto membro do BNI Lisboa
Sucesso, com o tema "Vantagens de conhecer bem a
língua inglesa e de viajar".

Voluntariado

Centro Sagrada Família

Escola Básica de
São Bruno

40 latas Feijão; 18 latas de grão

Doação de
bens/produtos

CMO / POS - Campanha "12 Meses, 12 Produtos"

FPF-Canal 11

Programa “Amor à Camisola” entrevista à Associação
Abraçar S. Tomé e Príncipe.

Voluntariado

Associação Abraçar S. Tomé e Príncipe

FPF-Canal 11

Programa “Amor à Camisola” entrevista à Associação
Moinho em Movimento, com o projeto “Cozinha
Comunitária”

Voluntariado

Associação desportiva, cultural e recreativa Moinho em Movimento

Voluntariado

Associação Batoto Yetu Portugal

Voluntariado

Projeto Uniraid

Doação de
bens/produtos

Centro de Acolhimento de Paço de Arcos - Medida extraordinária
COVID-19

FPF-Canal 11
FPF-Canal 11
Fun languages

Programa “Amor à Camisola” entrevista à Associação
Batoto Yetu Portugal
Programa “Amor à Camisola” entrevista ao Projeto
Uniraid
entrega de bens alimentares para pequeno-almoço
durante o mês de março

Fun Languages

cedência de bens alimentares para pequeno-almoço
durante o mês de abril

Doação de
bens/produtos

Centro de Acolhimento de Paço de Arcos - Medida extraordinária
COVID-19

Fun Languages

Cedência de alimentos, cobertores, atoalhados e puffs

Doação de
bens/produtos

Apartamento ASAS da ARIA - Medida extraordinária COVID-19
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Fun Languages

Recolha de 600 produtos alimentares semanais pela
iniciativa “vizinhos à varanda”

Doação de
bens/produtos

UFOPAC - Medida extraordinária COVID-19

Fun languages

Cedência de 100 máscaras cirúrgicas

Doação de
bens/produtos

Academia dos Champs - Medida extraordinária COVID-19

Fun Languages

Material escolar para crianças - 17 unidades cada: Lápis
de Carvão; Canetas Azuis; Canetas Vermelhas; Cadernos
pretos lisos; Cadernos pretos quadriculados; Cadernos
pretos linhas; Caixas de lápis de cor; Afias; borrachas;

Doação de
bens/produtos

CMO CCAL

Fundação Ageas

Doação de equipamentos de proteção individual ao CSF;
participação de utentes/seniores no Projeto da Ageas
Doação de
"Adote um Avô - Chamada Amiga" e, ainda, participaram
bens/produtos
duas colaboradoras na Formação "Capacitação para a
Sustentabilidade", em parceria com a GEOfundos;

Fundação Ageas

Entrega de pastas de arquivo

Doação de
bens/produtos

AJUDE; Agrupamento 1373;

Fundação Ageas

Cedência de 1 conjunto de sofás e uma carpete

Doação de
bens/produtos

Associação Moinho em Movimento

Fundação
Auchan

Processo de candidatura excecional para aquisição de
material de proteção individual: 45.000 máscaras para
a Pediatria/Pedopsiquiatria, nas respetivas Urgências e
Consultas

Voluntariado

Liga de Amigos Hospital S. Francisco Xavier- Medida extraordinária
COVID-19

GRACE

Através do GIRO 2.0 houve o desenvolvimento do
Projeto Chamada Amiga com a Fidelidade Seguros, com
a participação de 13 utentes/seniores e 13
colaboradores da Fidelidade

Voluntariado

Centro Sagrada Família

Centro Sagrada Família
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Holmes Place

Cedência de bicicleta estática para o serviço de
psiquiatria do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental –
Hospital Egas Moniz.

Doação de
bens/produtos

Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – Hospital Egas Moniz Profissionais de saúde e de primeira linha - Medida extraordinária
COVID-19

Hotel Lagoas
Park

cedência de roupa de cama e toalhas

Doação de
bens/produtos

Centro de Acolhimento de Paço de Arcos - Medida extraordinária
COVID-19

HPE

14 grão, 15 Feijão,32 salsichas,1 arroz

Doação de
bens/produtos

CMO / POS - Campanha "12 Meses, 12 Produtos"

HPE

Oferta de embalagens de alimentos para pequenoalmoço: Croissants de Chocolate Deli (9); Barras de
Cereais Linha de Frutos Vermelhos Pingo Doce (5);
Madalenas Quadradas Pingo Doce (9); Barras de Cereais
Linha de Chocolate Pingo Doce (5); Barra de Cereais Gold
& Crash Pingo Doce (5); Barra de Cereais com Bolas de
Doação de
Chocolate Pingo Doce (5); Bolachas Maria Pingo Doce
bens/produtos
Unidoses (9); Bolachas Matinais Leite e Cereais Pingo
Doce (9); Bolachas Cracker com Sal Pingo Doce (9); Sumo
100% Maçã Pingo Doce (Pack 6) (10); Sumo 100% Pêra
Rocha Pingo Doce (Pack 6) (10); Sumo 100% Laranja
Pingo Doce (Pack 6) (10)

cedência de 403 zaragatoas para a CMO efetuar
Instituto
rastreios junto dos colaboradores das instituições que
Superior Técnico estão a dar apoio à população em regime de serviço
domiciliário
ISCSP

Participação POS numa tese de mestrado de Política
Social com caso estudo POS

Centro de Acolhimento de Paço de Arcos - Medida extraordinária
COVID-19

Doação de
bens/produtos

Profissionais de saúde e de primeira linha - Medida extraordinária
COVID-19

Voluntariado

Mestranda
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ISCTE

Participação POS numa tese de mestrado em Políticas
Públicas, tendo como estudo de caso o POS, incluindo
entrevistas à equipa POS e a membros desta rede e
parceiros estratégicos.

ISCTE - Junior
Consulting

proposta de consultoria pro bono, apoiando a
organização a superar o impacto negativo gerado pela Voluntariado
pandemia

Cercioeiras - Medida extraordinária COVID-19

proposta de consultoria pro bono para apoia na área de
Voluntariado
comunicação e marketing digital

Centro Sagrada Família - Medida extraordinária COVID-19

proposta de consultoria pro bono à ARIA no âmbito da
adaptação da prestação de serviços presenciais para
formato à distância

Voluntariado

ARIA - Medida extraordinária COVID-19

Leaseplan

cedência de duas viaturas durante dois meses

Doação de
bens/produtos

CMO - Medida extraordinária COVID-19

Leroy Merlin

Cedência de material para construção de viseiras: 4x 100
abraçadeiras 3.5MM x 150MM / 20x lote de 10 caixas
Doação de
cartão / 200x caixa cartão 60x40 / 30x Fita adesiva
bens/produtos
50mmx50mm / 6x desenrolador + 2 rolos / 4x tesoura
dexter 195MM / 4x X-acto dexter 18MM

#SOSCOVID - Profissionais de saúde e de primeira linha - Medida
extraordinária COVID-19

Leroy Merlin

Cedência de dois fornos para cozinha no âmbito do Doação de
projeto “Cozinha Comunitária”
bens/produtos

Associação desportiva, cultural e recreativa Moinho em Movimento

ISCTE - Young
Minho Enterprise
- Júnior empresa
ligada à
Universidade do
MINHO
Jeknowledge Júnior Empresa
Portuguesa
ligada à
Universidade de
Coimbra

Voluntariado

Mestranda
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LGE

Cedência de produtos para pequeno-almoço COMPAL –
159 embalagens de 1L e 82 embalagens de 20 cl.

Doação de
bens/produtos

Centro de Acolhimento de Paço de Arcos - Medida extraordinária
COVID-19

LGE

campanha de recolha de bens alimentares

Doação de
bens/produtos

Centro de Acolhimento de Paço de Arcos - Medida extraordinária
COVID-19

LGE

Doação de frigorífico

Doação de
bens/produtos

Centro de Saúde de Algés - Profissionais de saúde e de primeira linha
- Medida extraordinária COVID-19

LGE

Cedência de 4120 bebidas SUMOL+COMPAL: Sumos
Compal Summo Pêra 1x12 - 1L (19); Sumos Compal
Summo Pêssego 1x12 - 1L (20); Sumos Compal Clássico
Nectar Tutti Frutti 1x12 - 1L (36); Sumos Compal Vital
Manga / Laranja 1x12 - 1L (25); Sumos Compal Clássico
Nectar Ananás 1x12 - 1L (39); Sumos Compal Clássico
100% Maçã 1x12 - 1L (20); Sumos Compal Clássico
Nectar Pêra Rocha 9x3 - 0,20L (40); Sumos Compal Vital
Frutos Vermelhos 9x3 - 0,20L (42)

Doação de
bens/produtos

Entidades da área da infância- Medida extraordinária COVID-19

LGE

Entrega de bens alimentares

Doação de
bens/produtos

Centro de Acolhimento de Paço de Arcos- Medida extraordinária
COVID-19

LGE

Cedência de micro-ondas

Doação de
bens/produtos

CMO - gabinete de atendimento municipal utilizado pela APAV

Lóreal

Cedência de produtos beleza para 50 idosos

Doação de
bens/produtos

Universidade Sénior de Barcarena - - Workshop "O que fazer para
bem envelhecer" e Passagem de Modelos Seniores "Uma Beleza que
Perdura"

Mars

Cedência de chocolates 42 caixas – 6090 Unidades

Doação de
bens/produtos

Hospitais do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – HEM, HSC e HSFX:
Profissionais de saúde e de primeira linha - Medida extraordinária
COVID-19

McDonalds

Entrega de Mc Menus aos profissionais de saúde, de
março a abril, através do Mc Drive

Doação de
bens/produtos

Hospitais: HSFX e HEM - Profissionais de saúde e de primeira linha Medida extraordinária COVID-19

34

Miele

Cedência de frigorifico

Doação de
bens/produtos

Associação Moinho em Movimento

Miele

Empréstimo de frigorífico para acondicionamento de
refeições

Doação de
bens/produtos

Centro de Saúde de Algés - Profissionais de saúde e de primeira linha
- Medida extraordinária COVID-19

Miele

Cedência de detergentes e amaciadores

Doação de
bens/produtos

Associação Renascer

Municipe de
Oeiras

Cedência de materiais para criança: carrinho, cadeiras de Doação de
carro, brinquedos, jogos e uma casa de jardim grande
bens/produtos

Casa do Parque

Municipes de
Oeiras

Encaminhamento de munícipes para o BVLO,
provenientes de empresas, membros da rede POS.

Voluntariado

CMO/BVLO

Nestlé

cedência de embalagens de Nestum para pequenoalmoço - 80 embalagens de Nestum Zero; 50
embalagens de Nestum Mel; 50 caixas com um total de
30 caixas contendo, cada uma, 16 embalagens com 11
mini Lion chocolates Mini Lion.

Doação de
bens/produtos

Centro de Acolhimento de Paço de Arcos - Medida extraordinária
COVID-19

Nestlé

cedência de uma máquina Dolce Gusto e 520 cápsulas
“STARBUCKS At Home Medium Colombia”

Doação de
bens/produtos

Posto de testes para o COVID-19 na Fundição de Oeiras - Profissionais
de saúde e de primeira linha - Medida extraordinária COVID-19

Nestlé

cedência de barras de cereais, chocolates, empréstimo
de máquina profissional e 8.000 cápsulas de café

Doação de
bens/produtos

Profissionais de saúde e de primeira linha - Medida extraordinária
COVID-19

Novartis

Cabazes alimentares SEMEAR - 600 cabazes para cerca
de 105 famílias durante 7 semanas até ao Natal 2020 e
500 cabazes alimentares entregues entre março e abril

Doação de
bens/produtos

CMO - DGSH - Moradores Municipais nos Bairros dos Navegadores,
do Moinho das Rolas e da Ribeira da Lage

Novartis

Caixa Solidária: entrega de ração e patês destinados a
cães e gatos

Doação de
bens/produtos

Liga Portuguesa dos Direitos do Animal

Novartis

Caixa Solidária: entrega de material escolar destinado a
jovens e crianças e material de economato

Doação de
bens/produtos

Casa da Fonte
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Novartis

Novartis

Caixa Solidária: 1 caixa: 3 gel de banho; 2 champô +
amaciador; 2 pastas dos dentes; 6 desodorizante; 4
creme mãos; 2 creme hidratantes; 1 halibut; 6 soro
fisiológico.
2 caixa: 2 gel de banho; 4 champo; 1 pasta dos dentes; 2
creme hidratante; 3 desodorizante
Caixa Solidária: entrega de material escolar e artístico,
material lúdico-pedagógico e bens alimentares
destinados a jovens

Doação de
bens/produtos

Centro Nuno Belmar Costa - APCL

Doação de
bens/produtos

Mundos de Papel Associação

Novartis

Caixa Solidária: entrega de material escolar destinado a
jovens e crianças em casa de acolhimento

Doação de
bens/produtos

CAT Tercena

Novartis

Caixa Solidária: entrega de bens alimentares destinados
a pessoas em situação vulnerável

Doação de
bens/produtos

Refood Carnaxide

Novartis

Caixa Solidária: entrega de produtos de higiene
destinados a idosos em situação de isolamento

Doação de
bens/produtos

Associação Coração Amarelo

NOVARTIS

Entrega de material informático

Doação de
bens/produtos

Casa do Parque

PepsiCo

Cedência de 50 caixas de 40 unidades de barras de
cereais

Doação de
bens/produtos

Centro Hospitalar Lisboa Ocidental - Profissionais de saúde e de
primeira linha - Medida extraordinária COVID-19

Pingo Doce

de 3 de abril a 5 de junho entrega semanal de fruta,
águas, sumos, leite e bolachas para o Hospital S.
Francisco Xavier e Hospital Egas Moniz.

Doação de
bens/produtos

Hospital S. Francisco Xavier e Hospital Egas Moniz - Profissionais de
saúde e de primeira linha - Medida extraordinária COVID-19

Pingo Doce

cedência de um micro-ondas

Doação de
bens/produtos

Centro Hospitalar Lisboa Ocidental - Profissionais de saúde e de
primeira linha - Medida extraordinária COVID-19

REMAX

cedência de mobiliário de escritório: cadeiras (16) e
mesas (16)

Doação de
bens/produtos

Centro Social e Paroquial de Barcarena

Rotary Club de
Oeiras

4 óleo, 2 azeite, 6 atum, 2 farinha, 1 arroz, 1 gel banho, 9 Doação de
sabonete, 25 amostras, 2 shampoo
bens/produtos

CMO / POS - Campanha "12 Meses, 12 Produtos"
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Rotary Club de
Oeiras

cedência de produtos alimentares para pequeno-almoço
e vestuário para os utentes do Centro de Acolhimento
de Paço de Arcos. Alimentos: Leite (24 Litros); Peq.
Doação de
Almoço Nestum (11 embalagens); Madalenas (2 Kg);
bens/produtos
Salame em fatias (3 embalagens); Paio York em fatias (3
embalagens). Vestuário interior: 10 Boxer e 24 Pares de
meias.

Centro de Acolhimento de Paço de Arcos - Medida extraordinária
COVID-19

Rotary Club de
Cedência de material de proteção individual: 6400 luvas,
Doação de
Oeiras/Fundação 5500 aventais, 4500 tocas, 1800 mascaras, 200 mascaras
bens/produtos
Rotaria
reutilizáveis, 70 viseiras, 2 termómetros infravermelhos

Centro Social e Paroquial Nova Oeiras, Centro Social e Paroquial de S.
Julião da Senhora da Barra, Centro Social e Paroquial NªSrª de Porto
Salvo e Junta de Freguesia Porto Salvo - Medida extraordinária
COVID-19

Rotary Club
Oeiras

Material escolar - 94 unidades

Doação de
bens/produtos

CSPNSPS - Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo

Samsung

Cedência de frigorífico para acondicionamento de
refeições

Doação de
bens/produtos

Hospital São Francisco Xavier - Profissionais de saúde e de primeira
linha - Medida extraordinária COVID-19

SANOFI

Donativo 2000€ para o programa "MUN-SI"

Donativo

CMO - DCS: CEIDSS "MUN-SI"

SC Johnson

Donativo quinze mil euros

Donativo

#SOSCOVID - Profissionais de saúde e de primeira linha - Medida
extraordinária COVID-19

Seda Ibérica

cedência de 25 mil copos de papel para bebidas quentes Doação de
e frias
bens/produtos

Centro Hospitalar Lisboa Ocidental - Medida extraordinária COVID-19

Seda Ibérica

Material escolar - 111 unidades

Doação de
bens/produtos

CSPNSPS - Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo
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Sic Esperança

SIC Esperança e
Federação
Portuguesa de
Futebol

Saco Solidário - contribuição de 1€ por cada saco
produzido com cedência de tecidos e etiquetas para os
sacos

Campanha “Unidos Portugal” – angariação de fundos
para compra de material de proteção (gel, viseiras,
mascaras, luvas) para 22 instituições do Concelho de
Oeiras.

Doação de
bens/produtos

APCL - Centro Nuno Belmar da Costa

Doação de
bens/produtos

Centro Comunitário Paroquial Nossa Senhora das Dores; A.F.S.O. Associação Família Solidária de Oeiras; Academia Equestre João
Cardiga; AJUDE, Associação Juvenil para o Desenvolvimento ;
Solfraterno; Projecto Família Global - Associação para a Inserção
Sócio-Cultural e Profissional da Família; CERCIOEIRAS; Centro Social
Paroquial Nossa Senhora de Porto Salvo; Centro Social Paroquial de
Nova Oeiras; Centro Social Paroquial S. Miguel de Queijas; Obra
Social Madre Maria Clara; Centro Social Paroquial São Romão de
Carnaxide; Casa do Parque – CrescerSer; Associação A Casa de
Betânia; Centro Social e Paroquial Barcarena; Cooperativa Nova
Morada; SER+ -Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio à
Sida; Associação Novo Futuro; Associação Cultural e Juvenil Batoto
Yetu Portugal; ABLA - Associação de Beneficência Luso-Alemã;
Associação de Assistência a Idosos e Deficientes de Oeiras; APOIO
Associação de solidariedade Social; ARIA - Associação de Reabilitação
e Inregação Ajuda; Associação Mundo Feliz; Semear - Terra de
oportunidades (Associação BIPP - Inclusão para a deficiência;
Associação Renascer; Liga Amigos Hospital São Francisco Xavier;
EMDIIP; APCL - Centro Nuno Belmar da Costa; Fundação Dom
Belchior Carneiro; Pombal XXI; FOSRDI - Centro da Sagrada Família;
Associação dos Amigos de Santa Cruz; Associação Desportiva,
Cultural e Recreativa Moinho em Movimento; Re-food Oeiras; AAMA
- Associação dos Amigos da Mulher Angolana - Medida extraordinária
COVID-19
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Solplay

cedência e tratamento de roupa de cama e toalhas

Doação de
bens/produtos

Centro de Acolhimento de Paço de Arcos - Medida extraordinária
COVID-19

SONAE

cedência de bens alimentares: Agua S/Gás Continente
33cl (600); Néctar Continente Pera 20cl (200); Snack
Continente Mix Veg Frit Az 70g (100); Saq Continente
Maçã E Banana 90g (100); Chocolate Preto Continente
100gr (100); Barra Yes! Chia E Framboesa 32g (100);
Barra Yes! Arandos E Frutos Secos 35g (100)

Doação de
bens/produtos

Centro Hospitalar Lisboa Ocidental- Hospital Egas Moniz Profissionais de saúde e de primeira linha - Medida extraordinária
COVID-19

SONAE

Cedência de bens alimentares: Leite Uht M/G
Continente 1lt (150); Arroz Carolino Continente 1kg
(100); Massa Espirais Continente 500gr (50); Massa Fusili
Tricolor Continente 500gr (50); Meada Continente 500gr
(50); Corn Flakes Continente 500g (50); Feijão Manteiga
Continente 520 Gr (50); Feijão Frade Continente 520gr
Doação de
(50); Grão Bico Continente 520 Gr (50); Sardinhas Óleo
bens/produtos
Vegetal Continente 90gr (100); Atum Óleo Continente 85
Gr (100); Filete De Atum Em Azeite Continente 78g
(100); Polpa De Tomate Continente 1kg (50); Az
Continente 750ml (50); Maças kg (50); Peras kg (50);
Laranja kg (50); Toalha de banho 70x140 (20)

Entrega a pessoas idosas ou isoladas, a serem entregues, via Centro
Social e Paroquial de Porto Salvo - Medida extraordinária COVID-19

Sumol+Compal

cedência de bebidas para pequeno-almoço – 0.3
toneladas

Doação de
bens/produtos

Centro de Acolhimento de Paço de Arcos - Medida extraordinária
COVID-19

SUMOL+COMPAL

entre março e maio entregas semanais de sumos e água
Serra da Estrela

Doação de
bens/produtos

Centro Hospitalar Lisboa Ocidental - Profissionais de saúde e de
primeira linha - Medida extraordinária COVID-19

Sumol+Compal

Cedência de bebidas 2,2 toneladas.

Doação de
bens/produtos

Apoios para pessoas em situação de isolamento e idosos - Medida
extraordinária COVID-19

39

Sumol+Compal

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

Donativo

Associação Prevenir

Sumol+Compal

Participação na Corrida do Tejo - 66 participantes - com
apoio à SCMOeiras para a aquisição de uma carrinha
para o apoio domiciliário

Voluntariado

Corrida do Tejo

Taguspark

Cedência de matérial informático: computadores
portáteis, desktops, teclado e rato e impressoras Toshiba - Sattelite A200; Dell-Latitude D830; DellLatitude D830; Dell-Latitude D830; Dell-Latitude D430;
Dell-Latitude E6500; Dell-Optiplex 3010; Dell-Optiplex
3010; Dell-Optiplex 3010; Dell-Optiplex 3010; DellOptiplex 790; Dell-19'; Dell-19'; Dell-19'; Dell-19'; Dell19'; Dell-1320c Color Laser; Dell-1320c Color Laser; Dell1320c Color Laser; Dell- 1320c Color Laser

Doação de
bens/produtos

Aluna da Escola Val do Rio; Universidade Sénior de Oeiras;
Universidade Sénior de Oeiras; Associação de Solidariedade Social
Assomada; Instituto para a Prevenção e Tratamento da Dependência
Química; Universidade Sénior de Oeiras; Associação de Solidariedade
Social Assomada; Universidade Sénior de Oeiras; Associação dos
Artistas Plásticos de Paço de Arcos

Talenter

Entrega de material escolar

Doação de
bens/produtos

CSPNSPS - Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo

Talenter

Participação na criação do portal para bolsa de emprego
Voluntariado
municipal

Teixeira Duarte

Recolha de bens alimentares de 12 a 16 outubro

Doação de
bens/produtos

Associação Moinho em Movimento

Vision-box

Cedência de 100 viseiras destinadas a entidades do
concelho de Oeiras.

Doação de
bens/produtos

Entidades do concelho de Oeiras - Profissionais de saúde e de
primeira linha - Medida extraordinária COVID-19

CMO
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Zoetis

Cedência de 360 viseiras, 300 máscaras e 1500 luvas

Doação de
bens/produtos

Fundação Belchior Carneiro; Centro Social Paroquial São Romão de
Carnaxide; Associação de Assistência a Idosos e Deficientes de Oeiras;
Centro Social e Paroquial Nossa Senhora do Cabo; Centro Social e
Paroquial de Oeiras; Conferência Masculina Nossa Senhora das
Graças; Centro Social e Paroquial São Miguel de Queijas Profissionais de saúde e de primeira linha - Medida extraordinária
COVID-19

Anexo II: Quadro apoios da Campanha de Natal’20
Legenda:
Ambiente e Apoio Animal

Entidade

Habitação Municipal Coesão Social

Apoio cedido

AJUDE

Cobertores, roupa de cama e atoalhados, lavados e em bom estado, para o IDEQ

AJUDE

Recolha de bens alimentares e de higiene pessoal e de lar, para a Conferência Masculina Nossa Senhora das Graças: 11 arroz; 11
massa; 2 cereais; 4 latas atum; 2 latas sardinha; 2 bolacha; 10 feijão encarnado; 2 grão seco; 1 bolo rei; 4 grão; 4 feijão frade; 1 tostas;
7 embalagens escova de dentes (3 cada); 8 pastas de dentes; 7 grande gel de banho; 1 pequeno gel de banho; 4 garrafões de óleo de
10l; 4 caixas de pastéis de nata; 4 sacos de chá; 4 leite condensado; 1 saco cenouras; 1 saco batatas; 2 embalagens grão cozido; 1 patê;
11 chocolates/bombons; 17 compotas

Amplifon / Minisom

Entrega de bens (41 sacos) - brinquedos - Associações de Moradores da Lage, dos Navegadores e do Moinho das Rolas, bens
alimentares - para os arrendatários municipais, roupas de criança e adulto para a Associação Solfraterno
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Associação de
Escuteiros 774 de
Queijas

Recolha de bens para o Centro Social Paroquial S. Miguel de Queijas (produtos alimentares e higiene); Casa de Betânia (cabaz de
produtos de higiene pessoal e de limpeza)

Associação de
Escuteiros 774 de
Queijas

Entrega de 100 brinquedos para o Pombal XXI

Associação de
Escuteiros 774 de
Queijas

Entrega de bens à Casa de Acolhimento Alfredo Soares: um mini gym para a Casa (5 colchões, 2 pares de halteres, 2 pares de pesos, 3
cordas de saltar, 2 elásticos e 1 conjunto de bandas elásticas); um conjunto de saco e garrafa para cada criança de acordo com o
gênero (7 raparigas e 5 rapazes)

Astrazeneca

45 cartões de compras no valor de 100 euros cada, total de 45000€, para 9 instituições: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO ROMÃO DE
CARNAXIDE; CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE OEIRAS; ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A IDOSOS E DEFICIENTES DE OEIRAS; Associação “A
Casa de Betânia”; CERCIOEIRAS; CENTRO NUNO BELMAR DA COSTA - CNBC; ARIA (Apartamento ASAS); Santa Casa da Misericórdia de
Oeiras (Casa Esperança); IDEQ – Casa dos Corações

Banco Primus

Entrega de 100 Cabazes de Natal - para famílias em situação vulnerável acompanhados pelo Centro Paroquial Oeiras São Julião,
Bombeiros Paço de Arcos, familias isoladas/idosos, UFALCQ, JFB, UFOPAC, UFCQ e JFPS: Caixa de Cartão Personalizada c/ Logótipo (1
unidade); Vinho Tinto Dão Quinta do Vale (1 garrafa 75 cl); Espumante Rc Le Morais (1 garrafa 75 cl); Bacalhau Noruega Crescido Mais
Partido (1 embalagem +/-1,000 kg); Azeite Virgem Extra Herdade dos Coteis (1 garrafa 50 cl); Grão de Bico (1 unidade de 500g); Queijo
Amanteigado de Vaca (1 unidade de +/- 300g); Chouriço Serrano "Serra da Estrela" (1 embalagem +/- 290 g); Farinheira Serrana "Serra
da Estrela" (1 embalagem +/- 260 g); Doce de Abóbora c/ Noz Quinta de Jugais (1 frasco 280 g); Biscoitos de Aveia, Chocolate e Noz
Memórias Portuguesas (1 embalagem 150 g); Bombons Trufas de Chocolate Lacasa (1 embalagem 90 g); Rebuçados Flocos de Neve
Vieira (1 embalagem 100 g); Passas de Uva Frusel (1 embalagem 100 g); Postal de Boas Festas (1 unidade)

Bayer

Doação de produtos para a Ajuda de Mãe
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Bayer

Doação de 25 refeições diárias para famílias - RENASCER - de novembro até final de janeiro

BMW

Oferta de 45 cabazes de Natal, no valor de 1125€, para o Coração Amarelo; Pombal XXI e ARIA:1 garrafa de azeite; 1 garrafa vinho; 1
queijo; 1 compota; 1 mistura mediterrânica; 1 trufas de chocolate; 1 saco com bolachas; Barrete de natal + estrelinha da instituição
Make-a-Wish

BMW

Cedência de bens para arrendatários municipais: Livros de criança – 1 saco; Brinquedos de criança – 4 sacos - Associações de
Moradores da Lage, dos Navegadores e do Moinho das Rolas ; Material escolar entregue a entregar a famílias sinalizadas
(esferográficas, réguas, lápis, cola, compassos, borrachas, aguarelas, guaches, canetas de feltro, lápis de cor, lápis de cera, folhas
quadriculadas e de linhas) – 5 sacos; 2 mochilas escolar de criança; 1 dossier (usado mas em bom estado); 1 aspirador; 1 edredão; 1
manta; 2 cortinas; 1 caixa de decoração para joias; 2 Malas de senhora; 1 saco com mochilas e malas de criança; Produtos de Higiene
pessoal (shampoos, gel de banho, 4 escovas de dentes, pastas de dentes, desodorizantes, toalhitas, 2 embalagens de pensos
higiénicos, 2 embalagens de tampões) – 6 sacos; 2 embalagens de fraldas; Comida (arroz, massa, leguminosas, enlatados, cereais, 3
polpa tomate, 3 leites, 1 óleo vegetal, bolachas) – 6 sacos - para os arrendatários municipais; 1 saco de papas e iogurtes para bebe; 3
embalagens de papel higiénico; Roupa desporto de homem – 1 saco; Roupa de mulher – 5 sacos + 1 caixa; 3 pares de sapatos homem/
mulher; 2 soutiens; Roupa homem – 3 sacos; Roupa criança – 1 saco - para a Associação Solfraterno

CEETRUS

Oferta de 97 cabazes de Natal, no valor de 1940€, para famílias em situação vulnerável acompanhadas pela CMO através da
Associação Renascer, Coração Amarelo e Centro Sagrada Família: Azeite Virgem 750ml; Atum ao Natural 120gr; Postas de Bacalhau
450gr; Batatas 3kg; Couve Portuguesa; Chouriço 200gr; Queijo Amanteigado; Doce de Morango 360gr; Bolo Rei; Abacaxi; Broas
Castelares 250gr; Trufas de Cacau 100gr;

Cisco

Entrega de 50 cabazes no valor de 800€ organizados por cabazes de 15€ de 20€ e 25€ de bens para o IDEQ; CAT Tercena; Casa da
Fonte; Casa do Parque

Cisco

Oferta de 31 cartões presente para os jovens apoiados pelo CAT Tercena

43

Edol

Entrega de bens ao IDEQ; Ajuda de Mãe; CERCIOEIRAS; APCL – Centro Nuno Belmar da Costa; Casa de Betânia;

Edol

Entrega de bens ao Centro de Apoio e Recolha de Animais do Município de Oeiras decorrentes de campanha interna dos
colaboradores

Edol

Entrega de bens do laboratório ao Centro Social Paroquial São Romão de Carnaxide, bem como bens recolhidos no âmbito da
campanha interna dos colaboradores

Federação Portuguesa
de Futebol

Oferta de artigos desportivos para 11 jovens apoiados pelo Centro Educativo Padre António de Oliveira

Fullsix

Cabazes individualizados para 20 agregados familiares residentes no Moinho das Rolas no valor de 1.969,16 €

Fundação Altice

Entrega de 12 Sacos de Desporto e 12 garrafas reutilizáveis para a Casa Pia de Lisboa-Residência de acolhimento Alfredo Soares

Fundação Altice

Entrega de bens à para Pombal XXI: 60 cadernos para colorir; 12 canetas de filtro; 14 guarda-chuva; 10 T-shirts do Pai Natal;
Brinquedos/livros - 8 livros de histórias; 4 jogos didáticos; 1 urso peluche; 3 brinquedos

HP Inc

Entrega de bens alimentares para famílias acompanhadas pela Pombal XXI

HP Inc

Angariação de fundos interna de cerca de 267€ para oferta ao Pombal XXI de prendas de Natal.

HP Inc

Angariação de fundos interna de cerca de 208€ para oferta de um casaco e uma malha térmica para cada um dos 11 jovens apoiados
pelo Centro Educativo Padre António de Oliveira

HP Inc

Donativo de 1800€ para a Pombal XXI em 2021
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Instituto Superior
Tecnico

Apoio animal ao CROAMO e sensibilização para a adoção de animais: cedência de 4 comedouros e bebedouros; 2 sacas de areia de
gato; 2 sacas de ração de cão; 1 saca de ração de gato; 5 Paté de gato; 1 transportadora; 1 manta

IQVIA

Donativo de 500€ para Associação Moinho em Movimento

Leroy Merlin

Cedência de árvore de natal e material decorativo para a ARIA no valor de 698,26€

Leroy Merlin

Cedência de árvore de natal e material decorativo para Associação Abraçar São Tomé no valor de 1.534,47 €

Leroy Merlin

Cedência de árvore de natal para Associação “A Casa de Betânia”

Leroy Merlin

Recolha produtos para a Associação “A Casa de Betânia”: 3 - Gel de Banho; 2 - pacotes de toalhitas; 2 - embalagens de pensos
higiénicos senhora; 3 - Desodorizantes; 4 - pacotes arroz; 3 - Massas; 1 - Noodles; 1 - Frasco de Feijão; 1 - Frasco de grão; 2 - lata
cogumelos; 2 - latas salsichas; 1 - lata ervilhas; 1 - lata feijão

LG

Oferta de TV de 65' para o CSPNS Porto Salvo
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MARS

Miele

Entrega de chocolates M&M para: CMO - CCAL; AMAA - Associação dos Amigos da Mulher Angolana; Pombal XXI; Associação
Moradores do Bairro dos Navegadores; FOSRDI-Centro Sagrada Família; Projeto Família Global; Conferência Vicentina de Paço de
Arcos; Conferência Vicentina São Romão de Carnaxide; CSP Barcarena; CSPNS Porto Salvo; Moreira Team; António Ramalho Boxing
Spirit; CPCJO; CMO - DGSH famílias; Centro Comunitário Paroquial Nossa Senhora das Dores; RENASCER; Mundo Feliz; Associação
Coração Amarelo - Delegação Oeiras; Centro Social Paroquial de Nova Oeiras; Associação Sócio-Cultural e Artística; ACADEMIA
RECREATIVA DE LINDA-A-VELHA; Academia Futebol Feminino Oeiras; EMDIIP; CAMPINTEGRA - Associação para o Desenvolvimento
Social e Ambiental; Universidade Sénior de Oeiras; ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE SANTA CRUZ; Associação Família Solidária de Oeiras
(AFSO); Re-food Oeiras; Obra Social Madre Maria Clara; Associação Médica de Gerontologia Social; Associação Cultural e Juvenil Batoto
Yetu Portugal; DRESS a Girl; AJUDE; ProAtlântico; Pandilha Jovem; Associação Abraçar a Missão; CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SÃO
ROMÃO DE CARNAXIDE; CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO CABO; CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE OEIRAS; CENTRO
SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL DE QUEIJAS; FUNDAÇÃO DOM BELCHIOR CARNEIRO; CONFERÊNCIA MASCULINA NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS (Lar São Vicente de Paulo, Lar São José, Lar de Nossa Sra. das Graças e Residência de São Miguel); ASSOCIAÇÃO
DE ASSISTÊNCIA A IDOSOS E DEFICIENTES DE OEIRAS; CENTRO NUNO BELMAR DA COSTA - CNBC (Equipamento da Associação de
Paralisia cerebral de Lisboa); Associação “A Casa de Betânia”; CERCIOEIRAS; IDEQ – Casa dos Corações; Santa Casa da Misericórdia de
Oeiras; ARIA; CASA PIA DE LISBOA – RESIDENCIA DE ACOLHIMENTO ALFREDO SOARES; SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CASCAIS –
CAT TERCENA; CRESCER SER – CASA DO PARQUE; SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CASCAIS – CASA DA FONTE; AJUDA DE MÃE –
CASA JOÃO PAULO II; BIPP; CRLPS; Paço de Arcos Clube; Moinho em Movimento; Mundos de Papel; Associação ALÉM; Agrupamento
774 - Queijas; CMO - Serviços Municipais; Centro Educativo Padre António de Oliveira; Florescer – Projeto “Apender em Círculo” Navegadores;
Orquestra de Câmara Portuguesa – Projeto “A OCP solidária no Bairro dos Navegadores”; Assomada - Projeto “De Dentro para Fora” –
Carnaxide; Pequenos Gigantes – Projeto “UP” – Carnaxide e Navegadores; Associação de Moda Africana em Lisboa (AMALX) – Projeto
“Ponto por Ponto” – Carnaxide e Navegadores; APAV – Projeto “APAV no Bairro dos Navegadores”; Serve The City – Projeto “Um
Bairro Cidade” – Carnaxide e Navegadores;
Oferta de Máquina de lavar loiça para entidade a definir

Miele

Oferta de 20 embalagens de detergente roupa e 20 embalagens de amaciador CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO
CABO e para o CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL DE QUEIJAS

Nestlé

Cedência de Cerelac, Nestum GO, Nestum para as famílias residentes nos empreendimentos municipais
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Nestlé

Entrega de bens para os Centros de Acolhimento de crianças e jovens e Uniões e Juntas de Freguesia: NESTUM GO Bol.Maria 12x280g
PT; NATURNES BIO Oat GB0528 6x240g X2; NATURNES Bio WheatOatBna FFC005 9x240gPT; CERL WholeGrains Oat Qno FB2107
9x240gPT

Pandilha Jovem

Apoio à Ajuda de Mãe com entrega de bens alimentares, produtos de higiene e fraldas. Foram entregues algumas roupas, livros
infantis e brinquedos.

PANEGARA

Alimentação cães e gatos Cão: - 1 saco de ração de cão júnior – 4kg; - 4 sacos de ração de cão – 4kg; - 1 saco de ração cão – 6Kg; - 1
saco de ração cão – 10Kg; - 2 caixas de snack’s de cão – 500Kg; - 1 embalagem de patê de cão – 300gr; Gato: - 1 saco de ração de gato
– 2Kg; - 2 sacos ração de gato – 4Kg; - 4 saquetas húmidas de gato júnior – 85gr; - 16 saquetas húmidas de gato – 85gr; - 2 embalagens
de patê de gato – 100gr

Panegara

Oferta de bens (alimentares, higiene e limpeza) para a Casa do Parque

Pingo Doce

Cartão oferta no valor de 300€ para famílias identificadas pela CMO - CCAL Linha de emergência

Rotary Club de Oeiras

Cedência de um Micro-Ondas e de uma Arca Frigorífica

Rotary Club Oeiras

Entrega de cabazes de Natal no valor de 40€ cada e um Bolo Rei a Famílias carenciadas da Freguesia de Porto Salvo.

Rotary Club Oeiras

Oferta ao Pombal Xxi de Onze Peluches (cães e ursinhos) para bebés e crianças até os três anos; dois jogos para crianças até os cinco
anos; livros

Rotary Club Oeiras

Oferta de bens de higiene para o Centro Nuno Belmar da Costa
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Seda Ibérica

Cedência de bens para o Centro Nuno Belmar da Costa : Produtos de Higiene: 14 Embalagens de Lenços de papel; 22 Escovas de
dentes; 3 escovas cabelo; 7 Shampoos; 16 Pastas de dentes; 7 Caixas de Pensos Higiénicos; 11 Gel de Banho; 8 Desodorizantes; 1 Caixa
Fraldas; 3 Condicionadores; 4 Sabonetes; 4 Caixas compressas; 50x Gillette; 3 Corta unhas; 6 Espumas de barbear; 1 Creme de lavar
mãos; 1 Caixa de Cotonetes; 1 Óleo Amêndoas Doces; 1 Embalagem Toalhitas Desinfetantes; 1 esponja; 25 Amostras Beauty;
Mercearias: 1 Caixa Bombons; 12 pacotes Massa; 29 latas de atum; 15 Conservas tipo sardinha ou polvo; 12 latas de feijão; 9
embalagens de grão; 2 latas de ananás; 7 pacotes arroz; 4 garrafas azeite; 7 pacotes bolachas; 2 pacotes de papa; 11 pacotes leite; 11
latas salsichas; 6 latas milho; 3 garrafa óleo; 1 lata tomate; 1 saco de amêndoas; 1 Frasco Azeitonas; 1 Frasco Doce Framboesa; 1 caixa
de cereais; 12 sumos pequenos; Outros: 2 Écharpes; 4 lixivias; 2 detergentes para a roupa; 2 lixivias para cores roupa; 4 detergentes
para lavar superfícies; 2 detergentes loiça;

Sonae

Oferta de 250 cabazes alimentares, no valor de 8.605€, para famílias identificadas pelas Uniões e Juntas de Freguesia: 450 g de
bacalhau em posta embalado; Azeite Continente 750ml; 800g/1000g de bolo-rei; 100g de sultanas; 190 gr de queijo inteiro curado, de
mistura; Mel Mil Flores Continente 250 gr

SUMOL+COMPAL

Cedência de produtos SUMOL+COMPAL para compor os cabazes de alimentos a distribuir neste Natal 1,9 paletes:B! Manga 12 TET 1L
18 Compal Fam Man/Mar/Lim 6 GR 1,5L PET Nv 2 TAB; Compal Família Frut/Pomar 6 GR 1,5L PET 12 TAB; Compal Orig Néc Figo Piteira
12 TSA 1L 10 TAB; Compal Orig Néc Pera Framboesa 15GR 0,2L 10 TAB; Compal Summo Laranja 12TSA 1L Nv 12 TAB; Compal Summo
Pêssego 15 GR 0,20L 10 TAB; Compal Vital Goiaba Pitaia 12 TSA 1L 15 TAB; Pepsi Reg 6 GR 0,5L PET Nv 15 TAB; Sumol Ana 4x6 LT 0,33L
15 TAB; Sumol Mar 6 GR 1,25L PET Nv 15 TAB; Um Bongo Laranja 12 TET 1L 15 TAB

Vector Mais

Recolha de bens para o CSP de Oeiras para a ceia de Natal e ofertas para os idosos no valor de 2.132,01€
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