
  

 

  

 

  

 

tome nota destas datas:

Tem uma ideia 
para tornar 
o seu bairro 
mais feliz?
Se um bom vizinho ajuda a fazer
um bairro feliz, ter um Pingo Doce

no bairro também!
Saiba tudo sobre o programa

Bairro Feliz do Pingo Doce
e inscreva a sua causa

em pingodoce.pt
até 01 de julho.

O Programa Bairro Feliz está 
disponível nos mais de 400 bairros 

onde há uma loja Pingo Doce*.

Saiba tudo e inscreva a sua causa
até 1 de julho em pingodoce.pt 

* Programa disponível em todas as lojas Pingo Doce 
de Portugal Continental e Região Autónoma da Madeira, 

com exceção das lojas PD&Go. Exclui lojas abertas 
depois do período de inscrição de causas

INSCRIÇÕES:

7 de Maio 
a 1 de Julho

VOTAÇÃO
EM LOJA:
28 de Setembro
a 2 de Novembro

ENTREGA DO 
DONATIVO:
3 de Novembro

 
 



Feliz e o bairro 
onde os vizinhos 
se juntam por 
boas causas!
É a comunidade local que sabe aquilo 
que o seu bairro precisa. Por isso, 
no Programa Bairro Feliz do Pingo Doce 
são os vizinhos e as entidades locais 
que podem inscrever causas que valorizem 
o seu bairro nas seguintes áreas:

Como funciona?
1ª fase
Inscreva uma causa.
Qualquer entidade local ou grupo de cinco 
ou mais vizinhos pode submeter uma ideia 
para melhorar o seu bairro em pingodoce.pt. 
Todas as causas devem cumprir 
o regulamento e serão avaliadas por 
um júri que irá selecionar duas causas 
para votação em loja.

2ª fase
Vote na sua causa preferida.
Sempre que visitar a sua loja Pingo Doce 
e realizar uma compra igual ou superior 
a 10€, recebe uma “Moeda Bairro Feliz” 
para poder votar na sua causa favorita.

3ª fase
Divulgação da causa vencedora
e entrega de donativo.
A causa mais votada por cada bairro 
em que há uma loja Pingo Doce, recebe
o donativo Pingo Doce no valor 
correspondente ao orçamento entregue 
na inscrição, até 1000€. 

SAÚDE
BEM-ESTAR

E DESPORTO

Um novo equipamento 
para o grupo desportivo.

Um instrumento musical 
para a banda.

Uma aparelhagem
para o centro de dia.

Um baloiço para a creche.

APOIO 
SOCIAL E 

CIDADANIA

CULTURA E 
PATRIMÓNIO 
TURISMO E 

LAZER

EDUCAÇÃO AMBIENTE ANIMAIS

Alguns exemplos de causas 
que pode inscrever:

A “Moeda Bairro Feliz”
Tão importante como apresentar 
boas ideias, é participar na fase 
de votação. Escolha a sua causa 
preferida e coloque a “Moeda 
Bairro Feliz” no mealheiro de 
votação na sua loja Pingo Doce.
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