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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 um ano atípico e cheio
de novos desafios e dificuldades, devido
à pandemia de COVID-19. 
O POS procurou adaptar-se ao novo
contexto, focando-se, em primeiro lugar,
em projetos e atividades nascidas da
pandemia, empenhando-se a apoiar as
pessoas mais afetadas. 

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
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SOBRE NÓS

A Rede POS continuou a crescer, tendo atualmente 177 membros: empresas,
institutos públicos, fundações, universidades, centros de investigação e
entidades da economia social. 

Contou-se em 2020 com 13 novas adesões: 

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

Novartis
Panegara
Portable Benefit
Suitableskill
Switch Way
Wise Buy

Evolução nos últimos anos 

2018

164

2019 2020

177

153



no âmbito da Coesão Social

para o combate à pandemia COVID-19

na área da Educação

para apoio ao Ambiente e Apoio Animal

destinados à Habitação Municipal

para a área da Juventude

para o Desporto

alocados à Cooperação

ALGUNS NÚMEROS

Ao longo de 2020 facilitámos 167 apoios sociais
que incluíram a promoção de 2 campanhas 
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ALGUNS NÚMEROS

TIPOLOGIA
DE APOIOS 

Voluntariado

Doação de bens/produtos

Donativo financeiro

12%

83 %

5%

DONATIVOS 

47.800€

34.554,46€Donativos em género 

Donativo Financeiro 

Total 82.354,46€

Para projetos na área da saúde, coesão social e de
apoio ao combate à COVID-19.

Em bens e produtos alimentares, de higiene pessoal ou
habitacional e de ingressos para atividade desportiva

Ao longo de 2020, a Rede POS promoveu, através da
sua atividade e da própria génese do programa o
ODS nº  17 "Parcerias para a "Implementação dos
Objetivos". 



BALANÇO E PERSPETIVAS

Ao longo do ano que passou, o POS procurou manter ativa a sua missão,
alimentando uma relação regular com os parceiros e apoiando diversos
projetos sociais. No entanto, uma grande parte dos recursos humanos e 
materiais do programa acabaram por ir sendo alocados às muitas
situações de emergência que surgiram no contexto da pandemia, um
quadro que acabou por vir a reforçar ainda mais o trabalho em rede

Um olhar sobre 2020 

Vamos continuar a considerar as novas tendências de responsabilidade social,
particularmente enquadradas no eixo estratégico: "Habitação e Coesão Social –
Responsabilidade Social Corporativa e Voluntariado". 

A nossa visão para 2021

GESTÃO INTERNA DO POS: 

Mediação de apoios de emergência  para os grupos mais vulneráveis;

Aposta na área da comunicação;

APOIO A PROJETOS LOCAIS: 

Aumento da colaboração entre os membros da Rede POS; 

Promoção do emprego;

Incentivo de ações de voluntariado corporativo à distância;

FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO (para membros Rede POS e entidades da

economia social)

Dinamização da implementação dos ODS, entre outras ações.

Áreas em foco num futuro próximo


