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│Introdução 
 

De iniciativa Municipal, o Programa Oeiras Solidária (POS) celebrou 18 anos de atividade 

em 2022, dando continuidade ao trabalho de referência no campo da responsabilidade social, 

cidadania empresarial e desenvolvimento social pelo qual é frequentemente reconhecido. 

O ano de 2022 ficou marcado pelo início do conflito bélico provocado pela invasão russa 

à Ucrânia, que nos tempos atuais muito se afasta da realidade e valores democráticos europeus. 

Contudo, este acontecimento revelou uma expressiva onda de sensibilidade e solidariedade 

para com a população ucraniana, facto que também se fez sentir no trabalho desenvolvido pela 

Rede POS, mesmo com a emergência e imprevisibilidade que o ímpeto evento implicou.  

O POS procurou, ainda, aprofundar as suas dimensões de sucesso no campo das 

dinâmicas de trabalho colaborativo, sustentabilidade e inovação, como é exemplo a elaboração 

e apresentação do Guia Sustentabilidade na Prática. Deste modo, 2022 revelou-se um ano 

bastante frutuoso e expansionista na diversidade de projetos e áreas de atuação, participação 

dos membros e partilha de boas-práticas. 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. 

O ano de 2023 não se adivinha fácil, devido à crescente desigualdade social que emergiu 

no nosso país devido à guerra e à inflação, perspetivando-se, neste sentido, um ano com muitas 

necessidades, onde o POS assumirá um papel fundamental na ligação às empresas no sentido 

de mitigar situações de vulnerabilidade social. Em simultâneo, o POS pretende continuar a 

apostar na reflexão, conhecimento e partilha de tendências e boas práticas de responsabilidade 

social corporativa, valorizando o relevante papel e diversidade que compõem a Rede POS na 

resposta aos desafios diagnosticados no território de Oeiras, como forma de impulsionar a ação 

e promover o desenvolvimento e coesão territorial, potenciando os recursos existentes e 

incentivando à mais valia sinergética que tanto caracteriza o trabalho em parceria.  

A proximidade com o 20º aniversário, que se celebra em 2024, proporcionou um 

momento de reflexão sobre a posição atual do POS e do caminho que importa percorrer para 

uma profunda reestruturação do funcionamento desta rede colaborativa, tornando-a mais ágil 

e ajustada aos novos desígnios da gestão empresarial e dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável, com a ambição deste programa se tornar não só uma referência nacional, que já é, 

mas sobretudo uma referência a nível europeu. 
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│Enquadramento 
 
O presente relatório pretende dar conhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do ano de 

2022, partindo de uma breve descrição das atividades desenvolvidas até à apresentação dos 

resultados obtidos. Teve por base o plano de ação infra:  

 

Eixo Estratégico  Objetivos  Projetos Cronograma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Coesão social e 
Responsabilidade 

Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promover a 

Responsabilidade 
Social 

Corporativa e o 
Voluntariado 
Empresarial 

Manual sobre sustentabilidade 
“ODS na rede POS” 

janeiro a maio 

“Dia do Impacto”   setembro 

Guia prático sobre os ODS na rede 
POS a partir da experiência de 15 
empresas no âmbito da Campanha 
“Só ligados à Comunidade, geramos 
sustentabilidade” com C-More  

Janeiro a maio 

Atividades sobre impacto social e 
ações de capacitação para 
entidades da economia social  

setembro a 
dezembro 

Organização de 2 Conferências para 
dinamização do guia prático sobre 
os ODS partindo da Campanha “Só 
ligados à Comunidade, geramos 
sustentabilidade”  

maio e 
outubro 

Campanha de Natal novembro e 
dezembro 

Bolsa de Emprego Municipal e bolsa 
de estágios para ensino profissional 

Anual  

Portal POS Anual  

Dinamização dos ODS junto da 
Rede POS 

Anual  

Suporte aos Membros da Rede POS Anual  

Voluntariado Empresarial Anual  

Apoio aos Projetos identificados 
pelos Serviços Interlocutores da 
CMO: Ambiente e Apoio Animal; 
Coesão Social; Cultura; Juventude; 
Educação; Desporto. 

Anual  

 

│ Ações desenvolvidas no ano de 2022 
 

✓ Promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

6º Aniversário da Aliança ODS Portugal │ Rumo a 2030: As Empresas e o Desenvolvimento 
Social 

No âmbito do 6º aniversário da Aliança ODS Portugal, promovido pela Global Compact 
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Network Portugal e pela APEE (Associação Portuguesa de Ética Empresarial), realizou-se, no dia 

20 de janeiro de 2022, a Conferência Agenda 2030 - Ação pelos ODS. O POS coorganizou uma 

mesa redonda, subordinada ao tema Rumo a 2030: As Empresas e o Desenvolvimento Social, 

que contou com a participação dos seguintes membros da rede: 

• Elena Aldana | Diretora de Public Affairs e Comunicação Corporativa do Lidl 

Portugal 

• Luís Pedro Silva |Policy & Communications Lead da MSD Portugal 

• Rute Ablum | Chief Management Officer da PHC Software  

 

A moderação foi assegurada pelo Vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras (CMO) 

e Presidente da Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento (RICD), Francisco 

Rocha Gonçalves.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campanha ODS “Ligados à Comunidade Geramos Sustentabilidade” 
 

A Câmara Municipal de Oeiras, em parceria com 15 empresas integrantes da rede POS, 

retomou a campanha de sensibilização para os ODS “Ligados à Comunidade Geramos 

Sustentabilidade”, através de comunicação urbana e divulgação nas redes sociais do Município.  

Esta iniciativa incluiu slogans representativos da visão de sustentabilidade de cada empresa 

participante (Astrazeneca, Auchan, Bayer, BMW, BP, Cisco, CUF, Fun Languages, HP, MSD, 

Novartis, PHC-Software, Seda Ibérica, Sumol+Compal e Wellow Group), e contou, ainda, com o 

contributo dos seus CEO´s, através de vídeo, para o desenvolvimento do conceito e prática da 

mesma nos diversos quotidianos empresariais. Para além da articulação e gestão do processo 

com estas empresas, a CMO participa também de forma direta na Campanha, fazendo-se 

representar pelo Vice-Presidente e Presidente da Rede Intermunicipal de Cooperação para o 

Desenvolvimento (RICD), Francisco Rocha Gonçalves, no vídeo de apresentação. 

Convite para o 6º aniversário da Aliança ODS Portugal, 2022 
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Esta Campanha decorreu no âmbito do projeto People and Planet: A Common Destiny, 

em parceria com a RICD – Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento (rede na 

qual o Município de Oeiras tem a presidência), IMVF – Instituto Marquês de Valle Flôr, com 

financiamento do Programa de Educação e Sensibilização para o Desenvolvimento (DEAR) da 

Comissão Europeia e Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. Os vídeos e Slogans 

criados no âmbito desta iniciativa foram disseminados pelo Concelho e difundidos pelas redes 

sociais sendo que, só no Facebook, rede na qual se fez sentir maior interação com os conteúdos 

produzidos, registou-se, até ao início de dezembro de 2022, cerca de 55 mil visualizações no 

total. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Adesão à Plataforma ODS Local  

No sentido de monitorizar o progresso de Oeiras para cada ODS, decidiu-se pela adesão do 

município à Plataforma ODS - Local, que “visa monitorizar a evolução dos Municípios em relação 

às várias metas dos ODS, através de indicadores de progresso construídos a partir de informação 

de bases de dados nacionais e dos próprios Municípios. Pretende, ainda, mapear as práticas 

inovadoras e sustentáveis que tanto as autarquias como a sociedade civil e as empresas estão a 

implementar, e medir o seu impacto” (Site Oficial ODS Local, 2022). Neste sentido, o POS foi 

inserido na plataforma enquanto Boa Prática municipal, no domínio da responsabilidade social 

e cidadania empresarial, tendo ainda visto aprovada a inserção da Campanha “Ligados à 

Comunidade Geramos Sustentabilidade”, no campo dos projetos. O POS estendeu, ainda, um 

convite a todos os seus membros, para que os mesmos inserissem os seus próprios projetos na 

Plataforma. 

Imagem da Campanha “Ligados à Comunidade Geramos Sustentabilidade” 2022 

https://www.imvf.org/project/people-and-planet-a-common-destiny/
http://www.redesparaodesenvolvimento.org/
https://www.imvf.org/
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✓ Ações de promoção do POS 
 
Tese de mestrado: 
 

No ano de 2022 foram elaboradas duas Teses de Mestrado com a colaboração do POS. 

Da autoria de Maria Azevedo, no âmbito do Mestrado de Política Social do ISCSP – UL (Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Política- Universidade de Lisboa)  parceiro estratégico da Rede 

POS, apresentou-se a Tese de mestrado “Responsabilidade Social no contexto de 

implementação dos ODS: O caso do trabalho colaborativo no Programa Oeiras Solidária” que 

teve como objetivo analisar a forma como as empresas participantes da rede do Programa 

Oeiras Solidária (POS) integram o ODS 17 nas suas estratégias de negócio e em que medida essa 

integração impacta o bem-estar social da comunidade de Oeiras, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável através da construção de parcerias”.  

Por sua vez, através do ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa, Maria Fernanda Teixeira 

abordou na sua tese de Mestrado o tema das Redes de Governança e o seu impacto para um 

desenvolvimento de qualidade nos Municípios.  

 
 
 
 

Plataforma ODS Local, site oficial 
 

https://www.iscsp.ulisboa.pt/pt
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Conferência Responsabilidade Social e 
Desenvolvimento Territorial: Desafios e 
Oportunidades │ Universidade Nova de Lisboa 
 

O POS participou na Conferência 

“Responsabilidade Social e Desenvolvimento 

Territorial: Desafios e Oportunidades”, representado 

por Isabel Martins, onde foram apresentados e 

discutidos os modelos de Responsabilidade Social 

adotados pelos Concelhos de Oeiras e Roma.  

 
 
 
 
                    
 
Palestra “Responsabilidade e Empreendedorismo Social nas Organizações” │ ISCSP-UL  
 

Por iniciativa da Associações de Estudantes do Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas da Universidade de Lisboa, o POS marcou presença na Palestra “Responsabilidade e 

Empreendedorismo Social nas Organizações”, que se realizou no auditório Óscar Soares Barata 

do ISCSP-UL. Esta iniciativa procurou levar aos estudantes conhecimentos para além de teóricos, 

incentivando o contacto com entidades dos diversos setores, representando a CMO o trabalho 

desenvolvido por uma organização Pública na área da Responsabilidade Social.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartaz da Conferência: Responsabilidade Social 
e Desenvolvimento Territorial: Desafios e 
Oportunidades, Universidade Nova de Lisboa 

Palestra Responsabilidade e Empreendedorismo Social nas Organizações: Diogo Pereira (AEISCSP/ Moderador), 
Ana Esgaio (ISCSP-UL), Isabel Martins (POS-CMO), Amélia Borges (Centro Sagrada Família), Rita Capela (Federação 
Académica de Lisboa), Beatriz Costa (AEISCSP), Leonor Duarte (AEISCSP) e Luís Matos Martins (ISCSP-UL/ 
Territórios Criativos) (da esquerda para a direita) 
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✓ Ações de iniciativa do POS 
 
Guia Sustentabilidade na Prática 
 

Em colaboração com a C-More, foi lançado o guia “Sustentabilidade na Prática”, no âmbito 

dos ODS, que, para além de contextualizar o POS como eixo fundamental de disseminação 

destes objetivos, pretende dar exemplos de boas práticas em empresas que já estão a 

implementar políticas de sustentabilidade e propor recomendações para outras empresas que 

estejam a iniciar este processo.  

Este Guia Prático é composto por quatro 

capítulos: (1) Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável; (2) Posicionamento do Município de 

Oeiras face à Sustentabilidade; (3) 

Sustentabilidade na Prática e; (4) O POS no 

quadro da Sustentabilidade Empresarial.  

Destacamos a participação dos seguintes 

membros Astrazeneca, Auchan, Bayer, BMW, BP, 

CISCO, CUF, DELL, Fun Languages, HP, Novartis, 

PFizer, PHC-Software, SEDA Ibérica e Wellow 

Group que, através de entrevistas, ilustraram as 

boas práticas que já implementam nos seus 

contextos laborais, com foco nos ODS. 

 

 

Poderá aceder ao Guia Sustentabilidade na Prática consultando: https://oeirassolidaria.cm-

oeiras.pt/wp-content/uploads/2022/11/Guia-Pratico-Sustentabilidade_-VFF.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capa do Guia Sustentabilidade na Prática 

https://oeirassolidaria.cm-oeiras.pt/wp-content/uploads/2022/11/Guia-Pratico-Sustentabilidade_-VFF.pdf
https://oeirassolidaria.cm-oeiras.pt/wp-content/uploads/2022/11/Guia-Pratico-Sustentabilidade_-VFF.pdf
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Apresentação do Guia Sustentabilidade na Prática  

A apresentação do Guia Sustentabilidade na Prática realizou-se nas instalações da PHC-

Software, no Tagus Park, no dia 10 de novembro, pelas 9h30m, tendo contado com intervenções 

por parte do Presidente da CMO, Isaltino Morais, da Vereadora Teresa Bacelar e com a 

participação da C-More, Grace, Bayer, Cisco, DELL e do Gabinete de Inteligência Territorial.  Para 

além do Guia foi, ainda, elaborada pela C-More, a Infografia disponibilizada no evento e os 

cartazes e convites ficaram à responsabilidade do Gabinete de comunicação da CMO. Para o 

network coffee contou-se com uma degustação dos produtos do projeto BIPP e venda dos 

produtos da United to Remake - Upcycling and Rethink. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apresentação do Guia Sustentabilidade na Prática: Ricardo António (C-More), Carina Abreu (C-More), Tânia Marques 

(GIT- CMO), José Faria Machado (Bayer), Isabel Martins (POS- CMO), Teresa Bacelar (Vereadora CMO), Mariana 

Ribeiro Ferreira (GRACE), José Lomba (DELL), Miguel Almeida (Cisco), Rodrigo Inocêncio (POS-CMO) (da esquerda para a 

direita) 

 
 

✓ Reposicionamento POS 

Volvidos quase 20 anos desde o lançamento do Programa Oeiras Solidária constatamos, 

inequivocamente, o seu caráter inovador e singular no campo da responsabilidade social 

corporativa. Neste sentido, e com a intenção de dinamizar e expandir o seu poder de atuação, 

pretende-se reposicionar o Programa, estruturá-lo e sistematizá-lo, com as várias linhas de 

colaboração aqui presentes, construindo uma ferramenta tecnológica de comunicação 

cooperativa, que proporcione uma gestão do Programa partilhada entre o município e os 

membros da Rede e maior articulação e partilha entre as empresas, promovendo a 

sustentabilidade territorial de forma integrada. 



Programa Oeiras Solidária │   
Relatório Anual  
 
 

Página 13 de 66 
 

Este processo encontra-se a ser acompanhado pela Aurora Consulting e prevê, 

objetivamente, aumentar a notoriedade do projeto junto de vários stakeholders, melhorar a 

perceção de valor de pertencer ao projeto, criar mecânicas de envolvimento e criação de valor 

partilhado e reduzir o efeito da rotatividade de interlocutores, focando-se nos princípios de 

atração, envolvimento e valorização. Em 2022, foi concretizada a primeira fase de um total de 

dez, denominada de Framework estratégica, tendo a mesma envolvido reuniões de 

planeamento, duas sessões de focus group, com 9 parceiros da Rede, a realização de entrevistas 

com os parceiros estratégicos e a aplicação de um questionário a todos os membros da Rede, 

tendo todas estas etapas sido agilizadas e acompanhadas pela equipa POS.  

✓ Instrumentos de Comunicação e Auscultação  
 
Portal POS  
 

O Portal POS manteve o seu propósito de proximidade entre os parceiros da Rede, 

entidades locais, nacionais e Munícipes de Oeiras, promovendo uma constante comunicação e 

partilha para com os mesmos, no âmbito da 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 e; 

divulgação do trabalho dos Membros da Rede. Deste modo, foram publicados no Portal os 

seguintes dados: 

o 57 notícias 

o 5 artigos de Opinião: 

• 3 artigos sobre o Pilar Social da Sustentabilidade das Organizações; 

• Spread – Acelerador de Impacto Social; 

• Heaboo: Saiba como evitar o desperdício de água. 
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Questionários 

Durante o ano de 2022 foram aplicados 5 questionários de auscultação aos parceiros da Rede: 

• Diagnóstico Social de Oeiras para posterior elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Social do Concelho para 2023-2027; 

• Elaboração de tese de Mestrado sobre Redes locais de Governança; 

•  Integração dos colaboradores estrangeiros/imigrantes qualificados, o POS lançou à 

Rede um questionário para fazer um levantamento preciso do perfil destas pessoas para 

que as ações correspondam às suas necessidades e expectativas.  

• O POS aplicou um questionário de satisfação da apresentação do Guia Sustentabilidade 

na Prática no mês de novembro.  

• Em dezembro de 2022 foi aplicado um questionário elaborado pela Aurora Consulting 

no sentido de aferir a reputação do POS, a relação dos membros com o mesmo e as suas 

estratégias de Responsabilidade Social. 

 

✓ Suporte aos Membros da Rede POS 
 

Programa Estágio por um Dia │ Rotary Club de Oeiras 

No mês de fevereiro o POS divulgou junto da Rede o Programa Estágio por um Dia 

promovido pelo Rotary Club de Oeiras, que pretendia funcionar como uma janela de 

confirmação vocacional, colocando jovens do ensino secundário em ambiente laboral, dentro 

das suas áreas preferenciais, incentivando o contacto com a vida profissional numa empresa.  

 

Espetáculo Solidário “Paz na Ucrânia” │ Rotary Club 

de Oeiras 

Com o propósito de promover a paz e 

angariar fundos de apoio a favor das vítimas da 

Guerra na Ucrânia, o Rotary Club de Oeiras 

organizou o Espetáculo Solidário “Paz na Ucrânia” no 

mês de março, no espaço do Salão Preto e Prata, no 

Casino Estoril.  

 

 

Cartaz do Espetáculo Solidário “Paz na 
Ucrânia” 
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Projeto ROB9-16 │ Instituto Superior Técnico (IST) 

Projeto organizado pelo Instituto Superior Técnico, o ROB9-16 foi promovido numa 

perspetiva de promoção do conhecimento tecnológico a jovens do Concelho, permitindo aos 

mesmos, numa primeira sessão realizada em abril, entrar no mundo da inteligência artificial e 

machine, através da compreensão das suas vantagens, objetivos e integração na sociedade do 

futuro. Posteriormente, em dezembro, realizou-se uma segunda sessão com o intuito de dar a 

conhecer a realidade da computação a partir da programação, aprendendo todos os seus 

fundamentos e história e onde serão postos à prova com desafios e um projeto final de contexto 

real. Os participantes filhos de funcionários de empresas integrantes da Rede tinham, ainda, 

uma redução no custo de participação no projeto.  

 

Colheita de Doação de Sangue │ Wellow Group  

Nos meses de abril e dezembro, o POS divulgou a sessão de colheita de sangue organizada pela 

Wellow Group, na sua Sede em Carnaxide, em colaboração com o Instituto Português de Sangue 

e Transplantação. Na mesma circular encontravam-se informações sobre as Dádivas de forma a 

promover o conhecimento sobre os critérios de legibilidade, cuidados a ter antes, durante e 

depois da doação e ainda a resposta às dúvidas mais comuns sobre a mesma.  

Conferência “Ucrânia: Ajuda Responsável: Como podem as empresas contribuir?” │ GRACE 

Em abril o Grace organizou a conferência “Ucrânia- Ajuda Responsável: Como podem as 

empresas contribuir?”, no sentido de dar a conhecer as organizações que se encontravam a 

operar na linha da frente e a esclarecer questões relativamente às formas de agir 

colaborativamente em situação de emergência, nomeadamente na ativação de apoios à 

população local, bem como no acolhimento de refugiados no nosso país. 

 

“De Sol a Sol” │ SANOFI  

A SANOFI, em conjunto com a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC), 

dinamizou a iniciativa “De Sol a Sol”, visando promover um conhecimento mais vasto sobre os 

riscos que correm os trabalhadores que exercem as suas atividades ao sol. Gestos simples como 

o uso de chapéu de abas largas e camisolas de manga comprida, utilização de proteção solar nas 

partes do corpo expostas ao sol e evitar as horas de maior intensidade dos raios UV poderão 

ajudar a prevenir um problema oncológico grave e com elevadas consequências físicas e 

emocionais. Através da ação do POS, os restantes membros receberam os conteúdos 

informativos sobre a iniciativa. 
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 “Check-in Esperança” │ Leroy Merlin 

Sob o lema “Juntos somos mais solidários”, a Leroy Merlin Portugal, em parceria com a 

Ukrainian Refugees UAPT, desenvolveu a iniciativa Check-in Esperança. Esta consistiu no apoio 

de suporte monetário a uma viagem de avião que, para além de levar para a Ucrânia bens 

essenciais, trouxe cerca de 267 refugiados, apoiando-os para um recomeço em segurança, com 

um lar digno e oportunidades de trabalho. O Leroy Merlin conseguiu assegurar 60 lugares 

completos, no valor de 13.500,00€, apelando através da divulgação da iniciativa pela Rede, mais 

apoios para a mesma. 

Prémio Ideias que Mudam o Mundo │ Bayer Portugal  

Em julho, a Bayer Portugal organizou o Prémio Ideias que Mudam o Mundo, visando 

financiar projetos originais e inovadores de apoio à comunidade desenvolvidos por associações 

de utilidade pública ou ONGA. Convidando à candidatura de projetos através do POS, esta 

deveria representar inovação nomeadamente nas áreas da saúde, alimentação e/ou ambiente 

tendo como principal objetivo trazer benefício à comunidade. Uma das entidades premiadas foi 

a Academia Equestre João Cardiga, entidade integrante da montra POS. 

Descarbonizar a Economia, Financiar as Empresas │GRACE 

Em outubro, o POS divulgou junto da Rede a iniciativa Descarbonizar a Economia, 

Financiar as Empresas", promovida pelo Cluster Financeiro do GRACE de forma gratuita e 

direcionada para as empresas e dedicado ao tema da Taxonomia Financeira, imposta pela União 

Europeia.  

 

Read the Signs - 16 dias de ativismo contra a violência baseada no género │Soroptimist Estoril 

Cascais- Portugal  

Com foco na prevenção da violência doméstica e consciencialização, a Soroptimist 

Estoril Cascais- Portugal promoveu, durante o mês de novembro, a iniciativa “Leia os Sinais 

(Read the Signs) - 16 dias de ativismo contra a violência baseada no género”, envolvendo os 

restantes parceiros da Rede através da afixação de cartazes nas suas instalações, em locais de 

afluência. Para além disso, foi ainda possível a iluminação dos edifícios em tons de laranja como 

forma de solidariedade e visibilidade desta causa.  
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Campanha de Sensibilização para o Rastreio do Cancro Colorretal │ Grupo AGEAS 
 

Através do POS, os parceiros foram convidados a participar na 3ª Campanha de Sensibilização 

para o Rastreio, organizada pelo Grupo AGEAS, que decorreu em dezembro. Apresentando a 

segunda maior taxa de mortalidade por cancro em 

Portugal, torna-se cada vez mais relevante promover a 

sensibilização, prevenção e deteção precoce do cancro 

colorretal sendo este o principal objetivo da iniciativa. 

Este rastreio, no âmbito da “Pesquisa de Sangue Oculto 

nas Fezes”, foi gratuito, tendo os interessados de se 

dirigir a uma das unidades aderentes, sendo estas, a Rede 

Germano de Sousa, a Rede Unilabs ou a Rede Farmácias 

Portuguesas para efetuar a sua inscrição. 

 
Trishaw- Passeios Solidários │ Novartis  
 

A CMO associou-se à empresa Novartis numa iniciativa de passeios solidários, ligada ao 

Mês do Idoso, que prossegue o objetivo de minimizar a solidão e promover a saúde e a 

mobilidade de munícipes mais idosos. Através do recurso a veículos trishaw que tiveram como 

passageiros os beneficiários das instituições participantes, foi fomentado o contacto com os 

colaboradores da empresa num dia diferente e divertido, promotor do envelhecimento ativo, 

numa perspetiva de intergeracionalidade e bem-estar. 

O POS divulgou, ainda, no âmbito desta iniciativa, e a pedido da Pedalar sem Idade, a 

campanha de angariação de fundos Ninguém Gosta de Esperar, para a aquisição de um Trishaw 

(bicicleta adaptada), para a zona de Oeiras, com o objetivo de combater o isolamento social e a 

Cartaz do Rastreio do Cancro Colorretal 

Adesão da Pfizer à iniciativa Read the Signs da Soroptimist 
Iluminação de Edifício (Lagoas Park) 
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solidão não desejada dos seniores, ou pessoas com mobilidade reduzida, através de passeios em 

bicicletas adaptadas, feitos por pilotos voluntários treinados.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Mercados de Natal Solidários │ Bayer, BMW e SIC Esperança 

Durante o mês de dezembro, a Bayer, a SIC Esperança e a BMW, membros da rede POS, 

organizaram Mercados de Natal nas suas instalações (World Trade Center, Edifício Impresa e 

Lagoas Park, respetivamente), de forma a promover, juntos dos seus colaboradores, compras 

únicas, solidárias e sustentáveis. Incentivando o empreendedorismo social e com o intuito de 

proporcionar maior visibilidade e proximidade com a comunidade, estiveram presentes nestes 

mercados entidades como a Associação BIPP, United to Remake, Dress a Girl, ARIA, Ajuda de 

Mãe e a Associação Família Solidária Oeiras, elevando o espírito natalício através dos seus 

produtos mais criativos. O POS auxiliou estes parceiros através da indicação e articulação com 

algumas das entidades acima referidas tendo, ainda, marcado presença nos eventos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntários da Novartis, Passeios Solidários com Trishaw 
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✓ Voluntariado Empresarial 

DELL Technologies 

A DELL Technologies, membro da Rede POS, organizou uma ação de voluntariado com 

os seus colaboradores, em parceria com a GentilObras e voluntariaram-se para pintar o edifício 

dos serviços administrativos da CERCIOEIRAS. Esta ação teve a duração de um dia e envolveu 13 

colaboradores da DELL e 4 da GentilObras. 

 

CISCO 

  A 30 de setembro, a CISCO participou numa ação de voluntariado na Residência de Nª 

Sr.ª das Graças, em Queijas. Foi desenvolvida uma ação de limpeza no interior da residência e 

dado apoio para a desmontagem e transporte de camas articuladas, comparticipadas, em parte, 

pela Câmara Municipal de Oeiras. Fortalecendo, ainda mais, o carácter solidário e proximidade 

desta iniciativa, surgiram também momentos de interação entre os voluntários e alguns dos 

residentes do Lar.  

 

 

 

 

Equipa de voluntários da CISCO 

Voluntários da DELL Technologies 

https://www.dell.pt/
https://oeirassolidaria.cm-oeiras.pt/rede-pos/
https://www.facebook.com/Gentilobras/
https://www.cercioeiras.pt/pt
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Ebiquity  

No mês de setembro, o Centro Sagrada Família, em 

Algés, recebeu 8 colaboradores da Ebiquity para uma ação 

de voluntariado nas suas instalações. As ações estenderam-

se desde a elaboração dos lanches das crianças do pré-

escolar, à dinâmica de pinturas faciais e ao restauro do 

edifício da creche. 

 

 

McDonald´s 

O Centro Sagrada Família recebeu, no mês de 

outubro, a visita da McDonald´s para uma ação de 

voluntariado que juntou 13 colaboradores da cadeia de 

restauração. As ações consistiram na pintura de divisões 

de madeira, preparação dos canteiros do Centro e, 

ainda, na limpeza dos seus espaços verdes. 

 
 
 

✓ Apoio a Projetos 

As iniciativas de seguida apresentadas representam os diversos pedidos e convites divulgados 

pela Rede, sendo possível verificar os apoios alcançados através do Anexo I – Quadro de apoios 

Anual. 

 

Apoio a Iniciativas organizadas por Instituições de Solidariedade Social 
 
Campanha Solidária a favor de São Tomé e Príncipe | Associação Abraçar São Tomé e Príncipe 

Com o objetivo de ajudar a mitigar o estado de calamidade vivido no início do ano de 

2022, causado pelas chuvas torrenciais, a Associação Abraçar São Tomé e Príncipe solicitou à 

Rede, durante o mês de janeiro, apoio alimentar e donativos financeiros de forma a apoiar as 

famílias através da ajuda humanitária.  

 

Voluntária da Ebiquity 

Voluntários da McDonald´s 
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Iluminar para Treinar │ Academia Equestre João Cardiga 

A Academia Equestre João Cardiga, tem como missão promover a prática equestre 

inclusiva – nos âmbitos formativo, recreativo, desportivo e de reabilitação, transgeracional, 

visando a inclusão social, etária e étnica, bem como a responsabilidade socio ambiental. Devido 

ao aumento de novos participantes tiveram de expandir os seus horários pelo que se tornava 

necessário iluminar os espaços, surgindo assim o projeto Iluminar para Treinar, consistindo na 

aquisição de 8 luminárias autossuficientes através de energia solar. 

 
Oportunidade de Voluntariado │ Serve the City  
 
A Serve the City organizou um conjunto de projeto nos Bairros Municipais dos Navegadores e 

Outurela-Portela, tendo a intenção de envolver, através do voluntariado, os membros da Rede 

POS. Os projetos propostos, para os quais a Serve the City oferece a formação necessária, foram 

os seguintes: 

 

o Academia da Mudança e Ateliês Comunitários: conjunto de ateliês diversificados com 

população desempregada de longo prazo, idosos e outros interessados, onde os voluntários 

são facilitadores das temáticas abordadas, 

o Chá Comunitário: uma vez por mês, num dos territórios 

impactados, os voluntários apoiam no serviço do chá e sentam-

se à mesa com a população, criando momentos de partilha e 

proximidade, com o intuito de combater o isolamento social; 

o Vistas solidárias: promovendo a escuta ativa, apoio, ânimo e 

dignificação dos idosos, as visitas solidárias consistem na ida,  

por a porta, dos voluntários para conversas e passeios com os 

visitados; 

o Amizade em Linha: Consiste num grupo de voluntários que telefona com alguma 

regularidade para idosos em situação de isolamento e solidão, trazendo a estas pessoas um 

pouco de contacto humano, atenção e compreensão. 

Logotipo Amizade em Linha 
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Experiência XP │ ARIA 

Através do POS, a ARIA deu a conhecer aos membros da Rede o 

projeto Experiência XP, que pretende criar uma oportunidade para os 

utentes do Fórum Sócio Ocupacional de Oeiras para adquirirem mais 

prática e conhecimentos na área da Empregabilidade e como medida 

facilitadora da sua futura integração no mercado de trabalho, sob a 

forma de estágio, formação ou voluntariado. 

 

Peddy Paper de Páscoa │ ARIA 

  O Peddy Paper de Páscoa, organizado pela ARIA no âmbito do seu Fórum Sócio 

Ocupacional de Oeiras, foi criado com o objetivo de reduzir o preconceito, estigma e 

discriminação associados à área da saúde mental, assumindo-se como um meio de combate ao 

isolamento e promoção de uma saúde mental mais positiva, contando com a participação de 

mais de 40 pessoas, entre eles utentes. Para a sua realização a ARIA contactou a Rede no sentido 

de angariar doces de Páscoa, géneros alimentares e materiais para a elaboração de KITS de 

oferta e Lanche-Box. 

Arraial Solidário: Festa de Final do Ano Letivo │ Centro Sagrada Família 

O Centro Sagrada Família realizou, no mês de junho, um pequeno Arraial Solidário com 

o intuito de comemorar o final do ano letivo e angariar fundos de apoio. Para tal, foi pedido à 

Rede a recolha de bens alimentares e o empréstimo de mesas e cadeiras. 

Tod@s Juntos pela Saúde Mental! │ ARIA 

A ARIA, no âmbito da organização do Mês da Saúde Mental, em conjunto com os seus 

parceiros, preparou um conjunto de iniciativas, integrando nessa programação um ciclo 

científico, na UFOPAC sob o mote: Tod@s Juntos pela Saúde Mental! Solicitou, para o evento, 

produtos para o Coffee Break. 

 
Torneio Internacional de Basquetebol │ Paço de Arcos Clube 

No âmbito do Torneio Internacional de Basquetebol, o Paço de Arcos Clube solicitou à 

Rede, nomeadamente apoio financeiro e a disponibilização de produtos. Este evento desportivo 

juntou em Oeiras juntos 1120 participantes, distribuídos por 80 equipas e decorreu em 3 

localidades do concelho - Paço de Arcos, Oeiras e Caxias. 

Cartaz do Projeto Experiência XP- ARIA, 2022 
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FUNTIME │ Núcleo de Karaté de Oeiras 

Organizadas pelo Núcleo de Karaté de Oeiras, as colónias de férias FUNTIME decorreram 

durante 8 semanas, de julho a setembro, destinadas a crianças e jovens entre os 6 e os 20 anos. 

Ao POS, o Núcleo solicitou a divulgação junto dos membros da Rede e apoio através da cedência 

de alimentos para a composição dos lanches diários.  

Torneio de Futebol │ Associação Moreira Team 

No âmbito do torneio promovido pela KMT - Associação Moreira Team, o POS divulgou o pedido 

de colaboração para a cedência de 

produtos para os cerca de 98 atletas 

envolvidos no evento. As atividades 

desenvolvidas abrangeram os bairros 

Municipais dos Navegadores e Alto da 

Loba. Posteriormente foi, ainda, 

solicitada a colaboração para a cedência 

de lanches para os 50 participantes do 

torneio de natal de futsal. 

 

 

Campanha de recolha de Material Escolar │ Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de 

Porto Salvo 

Em julho, o Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo iniciou uma 

campanha de recolha de material escolar, conscientes do impacto que o panorama 

socioeconómico atual tem nas famílias que acompanha. Nesta medida, foi partilhado com a 

Rede uma lista de materiais essenciais para o começo do ano letivo, abrangendo cerca de 126 

crianças e jovens, desde o 1º ciclo ao ensino Secundário. Elevando o espírito solidário da Rede 

POS, a BMW, Coca-Cola, DELL, EDOL, Instituto Superior Técnico, Nestlé e SEDA Ibérica 

participaram nesta campanha, alcançando uma doação de mais de 1200 unidades de material 

escolar, entre eles mochilas, estojos, cadernos, dossiers e trabalhos manuais.  

Torneio de Futebol, Associação Moreira Team 
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Mobilidade Verde │ APOIO  

A APOIO, ao abrigo do projeto comunitário PRR-mobilidade verde, candidatou-se ao 

apoio financeiro no valor de 25.000€ para aquisição de uma carrinha 100% elétrica para 

transporte de pessoas idosas, apoio já aprovado, no entanto, este só será executado se for 

obtido o valor remanescente de 29.000€. Desta forma, através de uma lógica de Mecenato, foi 

solicitado um donativo financeiro para a compra do transporte, tendo sido a Rede informada 

através do POS. 

 

Projeto Educ@-te │ Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Porto Salvo  

A equipa de Rendimento Social de Inserção, do Centro Social e Paroquial Nossa Senhora 

de Porto Salvo,  no âmbito da sua atuação está a desenvolver o projeto Educ@-te, que tem como 

objetivo apoiar as famílias na educação das crianças/ jovens, desenvolvendo as suas 

potencialidades e competências. O Projeto tem duração de um ano e foi implementado em 

janeiro de 2022, abrangendo 50 crianças/jovens, que frequentam o 1º clico de ensino e que 

estão inseridos nas escolas pertencentes ao agrupamento de Escola Aquilino Ribeiro. 

Foi solicitado à Rede o apoio para a aquisição de prémios de participação, nomeadamente: 

smartwatch, escovas de dentes elétricas ou magic pads. 

  

Sunset – Despedida de Verão │ Centro Nuno Belmar da Costa 

O Centro Nuno Belmar da Costa promoveu, no mês de setembro, uma festa de 

despedida do Verão, com o intuito de angariar fundos e promover o convívio com utentes e 

amigos. Desta forma, foi solicitada à Rede a colaboração na doação de alguns produtos 

alimentares.  

 

5.ª Corrida/Caminhada Solidária – Famílias com Alma │ Centro Sagrada Família 

Em outubro, o Centro Sagrada Família organizou a 5.ª Corrida/Caminhada Solidária – 

Famílias com Alma, no âmbito do projeto “Famílias com Alma” que procura responder a 

Campanha de Material Escolar 2022- Doação da Nestlé 

https://www.cspnsportosalvo.pt/
https://www.cspnsportosalvo.pt/
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problemáticas como o desemprego e exclusão social de famílias socialmente vulneráveis. O POS 

divulgou pela rede o seu pedido de apoio, tendo sido solicitado, por um lado, a disponibilização 

de brindes/amostras para os participantes e, por outro, descontos na compra de produtos das 

empresas da Rede, para além da promoção da iniciativa com cartazes para a mobilização dos 

colaboradores. 

 

Apoio em Contexto de Crise │ Projeto Semear (Associação BIPP) e Associação Mundo Feliz 

Os efeitos das intempéries no concelho foram bastante significativos, tendo o POS 

divulgado pela Rede a necessidade de apoio expressada pelo Projeto Semear e pela Associação 

Mundo Feliz. No que diz respeito ao primeiro, este teve os seus campos totalmente alagados, 

destruindo todas as suas plantações e futuras colheitas. Desta forma, tanto a produção como a 

continuidade dos postos de trabalho encontravam-se comprometidos, tendo sido requisitado 

apoio monetário para a aquisição de novos materiais para uma célere recuperação sua 

atividade.  

A Associação Mundo Feliz, que desenvolve a sua intervenção na área de apoio à 

imigração, também apresentou grandes constrangimentos após as cheias, pelo que solicitou 

apoio para a requalificação dos seus espaços e a angariação de mobiliário e equipamento 

informativo.   

 

Apoio a Iniciativas organizadas em ligação a outras unidades orgânicas da CMO 
 

Ambiente e Apoio Animal 
 
Festa Animal  

A Câmara de Oeiras promoveu, em 2022, a 7ª Edição da Festa Animal, no âmbito do eixo 

estratégico “Oeiras - Um Concelho ambientalmente sustentável”. Este evento teve como 

objetivos incentivar a adoção dos animais à guarda do Município, a sensibilização para as boas 

práticas para com os animais de companhia em meio urbano e a divulgação de conselhos 

nutricionais. O POS partilhou as possíveis formas 

de envolvimento dos parceiros, entre as mesmas: 

cedência de géneros alimentares, oferta de 

brindes, oferta de prémios para a prova de Agility 

Speed Cup. 

Cartaz da Festa Animal 
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Divulgação de voluntariado Ambiental- Remoção de plantas 

invasoras na Quinta de Cima do Marquês de Pombal 

Para assinalar o Dia da Floresta Autóctone, Município 

convidou todos os interessados, inclusive os membros 

parceiros da Rede, a realizar uma ação de voluntariado 

ambiental na Quinta de Cima do Marquês de Pombal. Durante 

uma manhã os participantes puderam contribuir ativamente 

para o controlo das espécies exóticas invasoras que constituem 

uma das principais ameaças à biodiversidade nativa. No 

termino da atividade foi, ainda, partilhado um Guia de Bolso de 

Espécies Exóticas Invasoras.  

 

 
Plano de Apoio ao Povo Ucraniano│ Apoio Animal  
 

A CMO, na sequência da sua política de apoio animal, e no seguimento do apoio 

alcançado para as famílias Ucranianas, incluiu a solicitação de 50 kits animal, compostos por 

trelas, coleiras, transportadoras, caixas de areia, tigelas, ração para cão e gato e areia, tendo 

contado com o apoio da Rede para tal.  

 

Coesão Social 
 
Encontro (Des)Igualdade e Violência 
 

O Município organizou em março, no Templo da Poesia, o Encontro (Des)Igualdade e 

Violência promovido no âmbito das atividades da Rede Integrada de Oeiras Contra a Violência 

que integra a Rede Social de Oeiras. O POS divulgou pela Rede esta iniciativa para a promoção 

junto dos colaboradores e inscrição de todos os interessados.  

 
 
Plano Municipal de Apoio ao Povo Ucraniano  
 

Resultante do conflito bélico na Ucrânia e de forma a responder às necessidades da 

população do mesmo país, tanto em contexto de guerra como em deslocamento forçado, a CMO 

organizou o Plano Municipal de Apoio ao Povo Ucraniano.  Este desenvolveu-se a partir de três 

fases que contemplaram o acolhimento de refugiados e, em paralelo, a entrega de bens e 

Cartaz da Ação de Remoção de 
Espécies Exóticas Invasoras 
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produtos, em parceria com diversas entidades locais, tendo sindo acolhidas centenas de pessoas 

no concelho. 

No que diz respeito ao acolhimento, a Rede foi envolvida no apoio ao apetrechamento 

da unidade residencial temporária com a doação de equipamentos, através de televisões por 

exemplo, e mobiliário, como camas, beliches ou sofás. Em simultâneo, foi promovido o 

voluntariado no Centro de Operações para a separação, inventariação, catalogação, 

embalamento e escoamento dos bens angariados (Anexo II).  

Quanto à entrega de bens e produtos, e através da articulação com entidades de reconhecida 

intervenção no terreno do conflito, foram angariados bens alimentares, medicamentos, 

produtos de higiene, produtos para bebé e, ainda, materiais de primeiros socorros. Para o centro 

operacional, foram solicitados bens alimentares e não alimentares e para as famílias alocadas 

bens alimentares, equipamentos como computadores portáteis e produtos como protetores 

solares, de forma a proporcionar maior conforto e saúde às mesmas. 

 As entidades envolvidas, membros da Rede POS, foram: Acolad; Amaral e Filhos- 

Poupança - Cash and Carry; Astellas; Anivite; Auchan; BMW; Cisco; Clinia; Colégio Santiago; Colt 

Technology Services; CUF; DELL; Delta; Dia Portugal Supermercados; Employer Branding; 

Federação Portuguesa de Futebol; EDP; Fun Languages; Hasse; Hero Portugal; HP; IKEA; Instituto 

Superior Técnico; IQVIA; ISCSP-UL; Leaseplan; Leroy Merlin; LG; Mars; Minisom/Amplifon; MSD; 

My Story Hotels; Nestlé; NHOOD; One Team; Panegara; Pfizer; PHC Software; Pingo Doce; Rotary 

Club de Oeiras; SeaSide; SC Johnson; Seda Ibérica; Social Inovation Sports;Socime 

Medical;Soroptimist Internacional Clube Estoril Cascais;  Sublime Dance Academy; Sumol + 

Compal;Wellow; Winner Group; Wy Group. 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

Cartaz de apelo ao apoio do povo Ucraniano  

 
Atribuição de computadores a crianças no âmbito 

do apoio ao povo ucraniano 
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Apoio à Casa de Saúde de Carnaxide 
 

Para melhor colaboração no apetrechamento da resposta de acolhimento que foi criada 

na Casa de Saúde de Carnaxide, e que possibilitou a integração de 42 pessoas, disponibilizada 

em parceria com a Clínica Dr. Joaquim Chaves, o POS envolveu os membros da Rede numa 

campanha de angariação de mobiliário e equipamentos. Neste sentido, foram solicitados: 

2 Frigoríficos; 2 Fogões; 2 Termoacumuladores; 2 Máquinas de lavar Loiça; Torradeiras; 

Máquinas de café; Ferros de engomar; Micro-Ondas e; Varinhas mágicas. 

 

EU Prize for Women Innovators 

O POS divulgou pela Rede o prémio Europeu para as Mulheres Inovadoras, no âmbito 

do Horizonte Europa, programa-quadro para a Investigação e Inovação. Este prémio tem como 

objetivos enaltecer as mulheres empresárias que têm sido uma fonte de inspiração e de 

inovação, visando aumentar a consciencialização da necessidade de haver mais mulheres 

inovadoras, criando deste modo modelos para as mulheres e raparigas em todo o mundo. 

Através da partilha de informações sobre os critérios de avaliação, todos os parceiros tiveram 

oportunidade de apresentar candidaturas das suas colaboradoras inovadoras. 

 
Estudo clínico na Guiné-Bissau sobre a Diabetes 

O Centro de Neurociências e Biologia Celular, da Universidade de Coimbra, em 

colaboração com vários parceiros, incluindo a Associação Portuguesa de Diabetes (APDP) e o 

Bandim Health Project (BHP), contactaram a Rede para o apoio ao estudo que se encontram a 

realizar na Guiné-Bissau sobre a Diabetes, através de programas de capacitação local que 

envolvem as comunidades das diferentes regiões.  

Os principais objetivos desta iniciativa consistem na identificação da doença, avaliação 

continuada e redução da prevalência da mesma. Para tal, solicitaram a cedência de materiais de 

saúde e higiene, como luvas e kits de teste e, ainda, equipamentos tecnológicos como balanças, 

medidores e tablets, para a recolha e dados. Devido à especificação dos materiais, o apoio 

poderia ser ainda feito através de um donativo. Outro tipo de apoio solicitado foi o voluntariado, 

para as áreas da educação e literacia.  

 

Apoio ao Realojamento de famílias afetadas pelas cheias 

Devido às intempéries que ocorreram no mês de dezembro, diversas famílias 

encontraram as suas habitações danificadas, tendo sido necessário realojar as mesmas em 

apartamentos temporários sendo que o POS procurou junto da Rede o apoio no 
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apetrechamento dos espaços, através da doação de mobiliário e equipamento como camas, 

colchões ou mesas, acessórios como atoalhados, vestuário e grandes eletrodomésticos. 

 

Cultura 
 

Projeto Cinema- Estabelecimento Prisional de Caxias 

O Estabelecimento Prisional de Caxias desenvolveu um projeto de cinema, em parceria 

com o Município de Oeiras, com o intuito de reforçar laços e contribuir para criar condições que, 

de alguma forma, amenizem o período de limitações sociais e surgem como resposta a um leque 

de privações impostas pela reclusão. À Rede foi solicitado apoio ao nível da doação de materiais 

que proporcionassem maior conforto ao espaço de suporte ao projeto, com capacidade para 

cerca de 50 pessoas. 

 

Juventude  

Open Day in May 

Em maio, motivado pela comemoração do mês da Juventude, realizou-se a 1ª edição do 

Open Day in May, uma iniciativa que proporcionou aos jovens estudantes ou residentes em 

Oeiras, com idades entre os 18 e os 25 anos, maior proximidade com as empresas presentes no 

território, abrindo as suas portas de forma a desmistificar ideias pré-concebidas sobre os locais 

de trabalho, os perfis profissionais e tarefas desempenhadas, condições de trabalho, entre 

outras. As entidades participantes organizaram programas próprios, envolvendo visitas às 

instalações, conversas com os colaboradores, dinâmicas ligadas às áreas de negócio, entre 

outras propostas. Estiveram envolvidos parceiros como a PHC-Software, WellowGroup, 

WyGroup e Cisco. 

 
 
 
 
 

 

Cartaz do Open day in May 
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Estudo Sociológico de Caracterização da população Jovem do Concelho de Oeiras e suas 

dinâmicas” 

Para orientação estratégica do Município de Oeiras junto da população juvenil, o 

Departamento de Desenvolvimento Social e a Unidade de Juventude, em colaboração com o 

Centro de Estudos para a Investigação Social, promoveram um estudo de caracterização dos 

jovens do Concelho de Oeiras, de forma a obter um retrato das pessoas jovens em dimensões 

estruturantes para a sua integração na vida económica, social e cultural. Para além disso, o 

estudo debruça-se ainda sobre as práticas e vivências dos jovens oeirenses, com o intuito de 

conhecer também os seus horizontes, expectativas e relação com o Município. 

Cientes da proximidade entre o Município e o tecido empresarial do Concelho e 

enquadramento na política, contínua e conjunta, de desenvolvimento sustentável do território, 

foi divulgado pela Rede um questionário enquadrado neste Estudo, para a obtenção de 

respostas juntos dos seus colaboradores com idades compreendidas entre os entre os 25 e os 

29 anos. A apresentação pública deste Estudo realizou-se dia 23 de maio de 2022.  

 

Educação 

Projeto Crianças ao Palco 

Crianças ao Palco é um projeto que tem como lema “Educar a Cantar”, pois no seu Plano 

Estratégico, visa a promoção da prática vocal/ musical de crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Pretende através de audições em contexto de sala de aula, aferir as aptidões vocais e 

performativas dos alunos, com o intuito de selecionar as melhores vozes para a participação 

num espetáculo musical final. Tem como objetivo principal proporcionar às crianças através da 

música a possibilidade de se sentirem “artistas por um dia”, assim como a oportunidade de 

descobrirem e mostrarem os seus talentos vocais. A participação das crianças nestes 

projetos/eventos musicais performativos, promove ainda a coesão e expressões, assim como 

favorece o aumento da autoestima e autoconfiança, contribuindo para atitudes positivas. Foi 

solicitada à Rede a oferta de prémios para os 2º e 3º classificados e para a claque mais original, 

pelo que foi possível contar com o apoio da DELL, Fun Languages, IST – Instituto Superior 

Técnico, Mc Donald´s e Miniclip. 
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 FIC.A - Festival Internacional de Ciência  

O FIC.A - Festival Internacional de Ciência pretende comunicar a ciência abrangendo 

todo o tipo de públicos, envolvendo cientistas, engenheiros, escritores, artistas, jornalistas, 

universidades, empresas e, até mesmo, humoristas para tal. Um dos seus fortes é a oferta de 

um programa dedicado às escolas de todo o país, através das suas atividades pedagógicas.  

O Município de Oeiras convidou as empresas integrantes da Rede POS a ajudar na 

organização do Festival, podendo ir este auxílio desde a presença física no evento, com 

conteúdos ou oradores próprios, até a ativações de marca que podem ser realizadas de formas 

distintas e indo de encontro aos objetivos e propósitos das empresas. Dos membros POS, este 

evento contou com a participação da GSK, Pfizer, Unilabs, EWF, IST- Instituto Superior Técnico e 

Alegro Alfragide.  

  

 

 

 

 

  
Estágios Curriculares 

No âmbito dos ODS 4 – Educação de Qualidade- e 10- Redução das desigualdades, o POS 

trouxe à Rede diversos pedidos de estágio curricular, nomeadamente nas áreas de Gestão de 

Recursos Humanos, Eletrónica e Automação e Comércio. Um dos pedidos incidia na integração 

Cartaz do Festival Internacional de Ciência 
2022  

 

Projeto Crianças ao Palco, 2022 
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de um jovem com paralisia cerebral, destacando a importância em trabalhar em prol de um 

mercado de trabalho melhor adaptado e mais inclusivo no campo da deficiência.  

  

Bolsa de Emprego e Formação de Oeiras 

A bolsa de Emprego e Formação de Oeiras, em funcionamento desde 2021, constitui-se 

como uma aplicação de importância estratégica para o desenvolvimento socioeconómico do 

Concelho contando, atualmente, com o registo de cerca de 100 entidades e com a divulgação 

de mais de 230 ofertas, de entre oportunidades de emprego, estágio e/ou de formação. 

O POS reforçou a divulgação junto dos parceiros de forma a, não só agradecer aos que 

já apoiam e dinamizam a Bolsa, como também convidar as restantes a participarem ativamente 

nesta resposta de apoio ao emprego e formação dos nossos munícipes.  

 

Desporto 
 

Através da empresa municipal Oeiras Viva foi divulgada a iniciativa “Kids Playground”, 

Porto de Recreio na Marina de Oeiras, com o propósito de celebrar o dia Mundial da Criança. 

Para a concretização deste evento, de acesso gratuito para crianças e famílias foi solicitado à 

Rede apoio logístico através da doação de produtos alimentares como bebidas, snacks e fruta.  

 

✓ Campanha de Natal POS ´22│ Neste Natal, reforce os laços com a Comunidade 
 

A Campanha de Natal do POS, no ano de 2022, foi desenvolvida em parceria com a Divisão 

de Coesão Social da CMO, através da indicação das necessidades e consciência da crescente 

vulnerabilidade socioeconómica com origem ou agravamento no enquadramento vivenciado e 

decorrente da atual conjuntura económica com reflexos na perda de rendimento familiar, 

desemprego e o acentuar das desigualdades sociais. Foram apoiadas 34 Instituições, que 

representam mais de 4718 utentes, por 32 entidades diferentes, sendo estas 25 empresas, 5 

entidades da economia social e ainda 2 munícipes. Contabilizou-se a mediação de 58 apoios que, 

tiveram a forma de oferta de produtos alimentares, higiene, roupas, brinquedos, donativo 

financeiro, voluntariado, entre outros (anexo III), no valor financeiro estimado de 22.924,00€. O 

valor monetário associado a esta campanha é muito superior, mas não existe a possibilidade de 

contabilizar o valor de forma exata derivado da natureza dos apoios. 
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│ Dados, números e resultados POS 

 
Entidades Parceiras 

No início do ano, a Rede Colaborativa do Programa “Oeiras Solidária” contava com 184 

entidades aderentes. Em 2022, aderiram 12 novos parceiros, a saber: 

o Dreams into reality Academy 

o Farmácias Holon 

o Socime- medical 

o Spread  

o United to Remake  

o Wy Group 

 

Desta forma, no final do ano de 2022, foram contabilizadas 196 entidades (empresas, 

institutos públicos, fundações, universidades, centros de investigação e entidades da economia 

social).  

  

 

 

 

 

 

 

o Amaral e Filhos Dist. SA 

o Heaboo 

o Koiki 

o Norauto Portugal 

o Social Innovation SportsHub Associação 

o Soroptimist International – Clube de Estoril e Cascais 

 

Cartaz da Campanha de Natal POS, 2022 

https://pt-pt.facebook.com/siecportugal/
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Análise e avaliação de resultados 

 No que diz respeito aos apoios concedidos, foi possível contabilizar a mediação de 304 

apoios (Anexos I, II e III), distribuindo-se os mesmos pelas seguintes áreas temáticas:  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

3,9% 3,9%

67,5%

9,2%

0,3%
4,6%

5,9% 1,9% 2,3%

Áreas de Apoio 2022

Ambiente e apoio animal Desporto Coesão Social

Educação Cultura Juventude

Saúde Rede POS Ciência

6%
6%

48%

15%

1%
7%

10%

3% 4%

Áreas de apoio 2022 (sem contabilizar apoios ao povo ucraniano)

Ambiente e apoio animal Desporto Coesão Social

Educação Cultura Juventude

Saúde Rede POS Ciência
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Estatísticas comparativas 2021 2022 Variação  

Entidades aderentes 184 196 12 

Novas adesões 7 12 5 

Nº de entidades apoiantes 78 89 11 

Nº de entidades apoiadas 73 79 6 

Nº de apoios concedidos  181 304 123 

Donativos Financeiros e em género    86.783,83 €  130.540,30 € 43.756,47 € 

 
 

Ao nível do número total de apoios, 304 no ano transato constatamos um crescimento 

de 68%, o que diz bem da dinâmica conseguida neste último ano. Neste aumento, para além da 

predisposição normal das empresas desta rede para apoiarem a comunidade, estão refletidos, 

por um lado, a onda solidária que emergiu no âmbito do Plano Municipal de apoio ao povo 

ucraniano, com 112 apoios mediados, e, por outro, na perceção das empresas de uma maior 

vulnerabilidade social resultante do fenómeno inflacionista existente. 

Estes apoios dividem-se em várias áreas, como podemos observar no gráfico em cima, 

dais quais destacamos a área da coesão social, com 67,5% dos apoios mediados, a área da 

educação, com 9,2%, a área da saúde, com 5,9% e a área da juventude com 4,6%. Embora, numa 

primeira análise, os dados sejam muito semelhantes aos de 2021, há uma análise mais profunda 

que deve ser feita, nomeadamente ao nível dos apoios concedidos no âmbito do plano municipal 

de apoio ao povo ucraniano, que são, quase na sua totalidade, da área da coesão social, o que 

acaba por enviesar os dados, fazendo sentido uma 2ª análise a estes dados. Neste contexto, se 

retirarmos os 112 apoios concedidos no âmbito do plano municipal de apoio ucraniano, temos 

um total de 192 apoios, os quais, se dividirmos em termos percentuais pelas mesmas áreas, dá 

uma ideia completamente diferente da evolução percentual dos apoios das empresas pelas 

áreas. Assim sendo, temos 48% na área da coesão social, o que contrasta com os 70% de 2021 

na mesma área. Este decréscimo na área da coesão social é, obviamente, acompanhado por um 

crescimento noutras áreas, com destaque paras áreas da Educação, passando de 11,8% para 

15%, da Juventude, de 4,7% para 7%, e da ciência, que não teve qualquer expressão em 2021, 

e, em 2022, por via do trabalho de prospeção do POS para participação no FIC.a, tivemos 4% 

esta área.  Estes números vêm confirmar aquilo que tem sido a nossa perceção quanto ao apoio 

das empresas, que, sem prejuízo da predominância da área da coesão social, as empresas têm, 

cada vez mais, apoiado outras áreas. Esta nova realidade é fruto, por um lado, do crescimento 

da área da responsabilidade social nas empresas, e, por outro, da ligação da respetiva gestão 
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aos objetivos desenvolvimento sustentável, nomeadamente pelos normativos criados pelas 

instâncias europeias, com destaque para a Diretiva de Reporte de Sustentabilidade Corporativa. 

Quanto à variabilidade dos apoios concedidos, temos 154 apoios anuais, 54 da 

campanha de natal e 112 do Plano Municipal de Apoio Ucraniano, havendo, percentualmente, 

uma tipologia similar à de 2021, com 80% de doação de bens/produto, nomeadamente ao nível 

de mobiliário, produtos alimentares e de higiene. Este aumento percentual face a 2021, está 

fortemente influenciado pelos apoios concedidos no âmbito do plano municipal de apoio ao 

povo ucraniano. De destacar ainda as ações de voluntariado, que representam cerca de 11% da 

tipologia dos apoios, embora, se retiramos os apoios específicos dados ao povo ucraniano, a 

percentagem desta tipologia sobe para os 17%.   

Em suma, e considerando as estatísticas apresentadas em cima, foi um ano de 

crescimento a vários níveis. Crescemos nas novas adesões, o que diz bem da crescente 

notoriedade do programa, e crescemos também no número de entidades apoiantes, entidades 

apoiadas, no número de apoios concedidos e no valor financeiro do que representam estes 

apoios, o que atenta bem, por um lado, da dinâmica relacional existente nesta rede, e por outro, 

na crescente preocupação das empresas e contribuir para a comunidade onde estão inseridas. 

 

│ Balanço 2022, linhas orientadoras e plano de ação para 2023 

O ano de 2022, após 2 anos de Covid-19, e, numa altura em que todos pensávamos que 

iríamos ter um ano de volta à normalidade, eis que surge a invasão da Rússia à Ucrânia, 

despoletando uma guerra na Europa que não se via desde o final da 2ª guerra mundial. Este 

acontecimento influenciou a estabilidade económico-social da Europa como há muito não se 

via, em que, por um lado, propiciou um amento generalizado dos preços, gerando grandes 

valores de inflação, com toda a pressão social que esta situação acarreta, e, por outro, nos 

refugiados oriundos da Ucrânia que todos os países europeus receberam, numa grande onda de 

solidariedade e de coesão europeia.  

O Município de Oeiras delineou, desde logo, o Plano Municipal de Apoio ao Povo 

Ucraniano, do qual o Programa Oeiras Solidária fez parte.  De facto, esta rede colaborativa, no 

âmbito da sua ligação às empresas do Concelho, foi fundamental para se conseguir vários 

apoios, numa primeira fase, mediando a recolha de bens para se enviar diretamente para as 

zonas de fronteira com a Ucrânia, e, numa 2ª fase, na recolha de bens para as famílias alojadas 

em Oeiras e para o apetrechamento da unidade de alojamento temporário para famílias 

ucranianas. No total, o POS mediou 112 apoios no âmbito do Plano Municipal de Apoio ao Povo 

Ucraniano. 
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Como dissemos atrás, para além da situação dos refugiados, a guerra despoletou 

também um fenómeno inflacionista, com forte influência no nível de vida das pessoas, gerando 

situações de vulnerabilidade social mais prementes. Neste contexto, esta rede colaborativa 

demonstrou mais uma vez a sua importância e vitalidade, bem patente nos dados previamente 

referidos, os quais consubstanciam um aumento de 68% face a 2021 no número total de apoios. 

Para além de questões relacionadas com a guerra na Ucrânia, que acabámos de escalpelizar, o 

ano POS 2022 é marcado também pela continuação da aposta na disseminação dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável, de onde destacamos a campanha “Ligados à Comunidade, 

Geramos Sustentabilidade”, em parceria com 15 empresas integrantes da rede POS. Ainda no 

âmbito da sustentabilidade, lançámos o guia “Sustentabilidade na Prática”, que, para além de 

contextualizar o POS como eixo fundamental para a disseminação dos ODS, pretendeu também 

dar exemplos de boas práticas em empresas que já estão a implementar políticas de 

sustentabilidade e propor recomendações para outras empresas que estejam a iniciar este 

processo. Este lançamento, propiciou a organização de uma sessão de apresentação deste 

trabalho, que contou com a presença do Sr. Presidente da CMO, Dr. Isaltino Morais, num 

retomar de iniciativas de networking colaborativo tão importantes para o funcionamento desta 

rede, e que, por via dos constrangimentos causados pela pandemia Covid-19, tinham deixado 

de se fazer.  Ainda em 2022, e no âmbito dos 20 anos do POS, que se celebram em 2024, 

destacamos também o início do processo de reestruturação do programa, que se prolongará 

também em 2023, e que será o mote para, em 2024, lançarmos os pressupostos do programa 

para o futuro. 

Para 2023, perspetivamos algumas novidades, desde logo pelo processo de 

reestruturação em curso, onde, para além de todo o trabalho que está a ser realizado ao nível 

do seu funcionamento, vale a pena destacar o reposicionamento da rede do ponto de vista da 

imagem corporativa, numa perspetiva moderna e transformadora da responsabilidade social 

empresarial. O reposicionamento da marca será o primeiro passo para se modernizar este 

programa, assente numa construção partilhada da sustentabilidade territorial e sempre ligada 

aos objetivos de desenvolvimento sustentável.  

Vamos retomar a sessão de abertura do ano POS, interrompida devido à Covid-19, uma vez 

que entendemos ser uma iniciativa âncora no planeamento do ano e uma ótima oportunidade 

para se estreitarem relações entre os parceiros. Para esta edição, houve um conjunto de áreas 

chave identificadas, resultante de um trabalho de sistematização entre as necessidades das 

entidades locais e o interesse das empresas da rede.  Deste trabalho resultaram 4 áreas de 

projetos, que, em nosso entender, sem prejuízo do importante trabalho de mediação realizado 

ao longo do ano, serão estruturantes em 2023: 

• Soberania Alimentar; 

• Plano de Capacitação para o Investimento Social; 

• Empregabilidade: Capacitação e Inclusão; 
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• Apoio ao Investimento na reabilitação de instalações das organizações locais. 

 

Soberania Alimentar 

A soberania alimentar/ apoio alimentar e combate ao desperdício, que se insere no âmbito dos 

objetivos de desenvolvimento sustentável, nomeadamente no que diz respeito à erradicação da 

fome, é um conceito que pretende aglutinar ações que contribuam para acabar com todas as 

formas de subnutrição, permitir o acesso universal a alimentos seguros e nutritivos, 

promovendo os produtores locais e a defesa da biodiversidade. 

Neste sentido, considerando as inúmeras situações que têm agudizado os contextos de 

vulnerabilidade social, parece-nos que, no presente ano, esta área seja estrutural naquilo que 

podem ser os apoios do tecido empresarial às entidades locais, no de sentido de mitigar os 

efeitos das vulnerabilidades sociais, nomeadamente ao nível da alimentação. 

As formas de apoio para esta área, podem ser as seguintes:  

• Reforço das Mercearias Sociais; 

• Reforço dos Bancos Alimentares; 

• Apoio a necessidades específicas das Instituições; 

• Apoio à comercialização de cabazes alimentares por Organizações locais. 

 

Plano de Capacitação para o Investimento Social 

Num mundo em constante mudança, é fundamental que as organizações locais do foro 

associativo estejam capacitadas para lidar com os desafios destas mudanças e responder com 

qualidade nos serviços prestados, bem como na sustentabilidade das próprias organizações. 

Esta área, é fundamental, estando enquadrada também na perspetiva da prosperidade no 

âmbito dos objetivos de desenvolvimento sustentável, visando a capacitação de diversas 

competências para implementar com sucesso a missão daquelas organizações.  

As empresas podem apoiar esta área estrutural, de acordo com o seguinte: 

• Financiamento para capacitação; 

• Formação direta nas suas áreas de competências. 

 

Empregabilidade: Capacitação e Inclusão 

A área da empregabilidade é estratégica, nomeadamente ao nível da capacitação e inclusão, 

inserindo-se no âmbito dos objetivos de desenvolvimento sustentável da redução das 

desigualdades e do trabalho digno. De facto, a capacitação nas áreas das soft skill’s, tem cada 

vez mais relevância no processo de recrutamento das empresas, estando ainda esta formação 
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fora dos programas curriculares do ensino secundário e superior. A inclusão de pessoas com 

deficiência ou com necessidades especiais é também um segmento de intervenção muito 

importante para que haja uma verdadeira inclusão social no processo de autonomização destas 

pessoas, onde o emprego tem uma importância vital.  

As empresas podem-se associar a esta área, de acordo com o seguinte: 

• Programas de preparação para o mercado de trabalho 

• Estágios de inserção ou profissionais 

• Exploração vocacional; 

• Adesão ao emprego apoiado. 

 

Apoio ao Investimento na reabilitação de instalações das organizações locais 

O investimento na reabilitação/apetrechamento de instalações das organizações locais está 

enquadrado na área da prosperidade dos objetivos de desenvolvimento sustentável, e é, 

também, fruto das dificuldades que as organizações locais atravessam ao nível do recurso a 

capitais próprios para as necessárias reabilitações, uma área fulcral em 2023. Assim, no sentido 

de garantir uma maior adequação e conforto no funcionamento das respostas sociais das 

Instituições locais, o tecido empresarial pode apoiar esta área de acordo com as seguintes 

formas de apoio: 

• Pequenas obras de conservação interior e exterior 

• Apetrechamento de espaços. 
 

Ainda no âmbito da atividade POS para 2023, importa destacar a área do networking 

colaborativo como uma linha de intervenção fundamental na coesão e funcionamento da rede 

POS, onde pretendemos fazer o lançamento de um conjunto de novas iniciativas.  

Outra área que faz parte da linha orientadora, é a área do voluntariado empresarial, que está 

em crescendo, nomeadamente na área do voluntariado de competências e, sobretudo, na área 

do voluntariado ambiental, havendo já uma forte articulação com a Divisão de Gestão Ambiental 

e Divisão de Gestão da Estrutura Verde para divulgação de iniciativas destas áreas junto dos 

membros da rede POS. 
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Eixo Estratégico Objetivos Projetos  Cronograma 

Coesão Social e 
Responsabilidade 

Social 

Promover a 
Responsabilidade 

Social Corporativa e 
o Voluntariado 

Empresarial  

Reunião de abertura do ano 9 de março 

Campanha de Recolha de Produtos Alimentares 28 de abril 

Formação ESG 11 de maio 

Campanha de recolha de Material Escolar e didático 30 de junho 

Vindimas Comunity Valley setembro 

Conferência- Empresas e Sustentabilidade: Agir pelo Planeta 9 de novembro 

Campanha de Natal novembro 

Rota Solidária (Mercados de Natal) novembro 

Implementação do Centro de Recursos de Bens Doados dezembro 

Grupo de trabalho comités de ética/Governance dezembro 

Reposicionamento do POS janeiro – outubro  

Suporte aos Membros da Rede POS: 

• Voluntariado Empresarial: 

• Reflorestações; 

• Limpeza de Praias; 

• Requalificações instalações de economia social. 

Anual 

Apoio aos projetos identificados pelos Serviços Interlocutores da CMO: 

• Ambiente e apoio animal; 

• Coesão Social; 

• Cultura; 

• Juventude; 

• Educação; 

• Desporto. 

Anual 

 
Plano Anual 2023 
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Anexos 
 

Legenda:           

  Ambiente e apoio animal  Desporto   Coesão Social  Educação  Cultura 

           

    Juventude  Saúde  Rede POS  Ciência  
  
 
Anexo I: Quadro de Apoios concedidos 2022 
 
 

Empresa Descrição do Apoio Tipologia do apoio Entidade (s) beneficiada 
(s) 

Acolad 151 Canetas Amplexor, 233 Blocos de notas pretos de folha em branco A5, 
10 Blocos de notas pautados A4, 6 Calendários de secretárias, 2 Garrafas 
térmicas bebidas, 12 Colunas brancas, 125 Fitas porta documentos azuis, 110 
Fitas porta documentos roxas, 101 Capas arquivadora documentos A4 

Doação de 
bens/produtos 

Associação Pombal XXI 

Alegro Alfragide Oferta de Bens Alimentares Doação de 
bens/produtos 

Projecto Família Global  

Alegro Alfragide FICA Ciência Articulação para stand 
no FICA 

Amplifon/ 
MiniSom 

Projeto Ciao Doação de 
bens/produtos 

Centro Social e Paroquial 
S. Julião da Barra, Centro 
Social Paroquial S. 
Romão de Carnaxide e 
Centro Social Paroquial 
Nossa Senhora de Porto 
Salvo 
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Amplifon/ 
MiniSom 

Cedência de canetas para 5ª Corrida/Caminhada Solidária Famílias com Alma Doação de 
bens/produtos 

Centro Sagrada Família 

Associação de 
Estudantes do 
Instituto Superior 
Técnico 

Organização da 1ª corrida solidária (26 de junho) - Angariação de fundos, 
valor associado de 1931,47€ 

Donativo APCL - Centro Nuno 
Belmar da Costa  

Auchan Cedência de géneros alimentares, águas, barritas, fruta e bolachas para a 
Feira Animal - valor associado de 150 € 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - UBEAFS 

Auchan Ação de voluntariado ambiental a 6 de junho com limpeza de praia Voluntariado  CMO - DGA 

Auchan Cedência de produtos de combate ao surto pediculose em Escola do 
Concelho 

Doação de 
bens/produtos 

CMO 

Auchan Cedência de produtos alimentares para Arraial de St. António - valor 
associado de 98,15€ 

Doação de 
bens/produtos 

Grupo de Jovens da 
Paróquia de St. António 
de Nova Oeiras 

Auchan Cedência de 2 PC's Doação de 
bens/produtos 

ARIA 

Bayer Cedência de livros e enciclopédias Doação de 
bens/produtos 

 

 Bayer Serviço de Pratos e talheres para 6 pessoas (inclui pratos rasos, sobremesa, 
sopa, chá e café) 

Doação de 
bens/produtos 

Associação Renascer 

Bayer Pastas de arquivo, furadores, agrafadores e blocos Doação de 
bens/produtos 

Santa Casa da 
Misericórdia de Oeiras 

Bayer Cedência de instrumentos musicais Doação de 
bens/produtos 

Sociedade Filarmónica 
Fraternidade de 
Carnaxide 

Bayer Mercado de Natal - Apoio Instituições Locais Comunicação  Diversas 

Bayer Presença na sessão de lançamento guia da sustentabilidade Comunicação Parceiros POS 

BIPP Workshop Voluntariado  BMW 
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BMW Campanha Material Escolar Doação de 
bens/produtos 

Centro Social e 
Paroquial Nossa Senhora 
de Porto Salvo 

BMW Apoio anual- valor associado de 2.600€ Donativo  BIPP 

BMW Mercado de Natal - Apoio Instituições Locais Comunicação  Diversas 

BMW Cama de Casal e colchão Doação de 
bens/produtos 

Associação Renascer 

BMW Plantação  Voluntariado  BIPP 

Chubb Ação de Limpeza de Praias Voluntariado DGA /CMO  

Cisco Participação "Open day in May" com visita às instalações a 7 jovens e 
apresentação da área de Operações e da área Técnica e de Vendas 

Empregabilidade UJ-CMO  

Cisco Melhoramentos instalações e montagens de móveis 
 

Voluntariado  Conferências Masculinas 
S. Vicente de Paulo 

Cisco 40 mochilas com kits de material escolar completos - valor associado de 
1.800€ 

Doação de 
bens/produtos 

Pombal XXI 

Cisco Presença na sessão de lançamento guia da sustentabilidade Comunicação Parceiros POS 

Clube Soroptimista 
Estoril/Cascais  

Campanha de Material escolar Doação de 
bens/produtos 

Centro Social e 
Paroquial Nossa Senhora 
de Porto Salvo 

C-More Presença na sessão de lançamento guia da sustentabilidade Comunicação Parceiros POS 

Coca Cola 250 Lápis de cera, 250 Lápis de cor, 120 garrafas de Coca-cola de 1.75L, 240 
garrafas de Aquarius de 1.5L  

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social e 
Paroquial Nossa Senhora 
de Porto Salvo 

Coca Cola 5ª corrida solidária - Produtos de inovação (Sabores de trópico) Doação de 
bens/produtos 

Centro Sagrada Família 

Coca Cola Apoio Financeiro – valor não aferido Donativo BIPP 

Coca Cola  Cedência de bebidas - Capri Sun - para colónias de férias Doação de 
bens/produtos 

Núcleo Karaté de Oeiras 

Coca-Cola Sunset: 6 Garrafas de 7UP, 50 garrafas de Coca-cola e 50 garrafas de Fanta Doação de 
bens/produtos 

Centro Nuno Belmar da 
Costa 
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Coca-Cola Bebidas Giving Tuesday Doação de 
bens/produtos 

Associação Ajude 

Coca-Cola Bebidas Giving Tuesday Doação de 
bens/produtos 

ARIA 

Corrida do Tejo Oferta de 100 bilhetes para a Corrida do Tejo - valor associado de 1245€ Doação de 
bens/produtos 

Centro Nuno Belmar da 
Costa 

CUF Cedência de EPI's a IPSS com resposta de residência em Oeiras (Oferta de 
material de proteção: kit rapido covid-19 - teste de imunidade, balaclava 
impermeável, cobre botas cano alto, óculos proteção c/ lentes, fato proteção 
total tipo 5/6  

Doação de 
bens/produtos 

AAIDO e Centro Social e 
Paroquial S. Romão de 
Carnaxide 

CUF Camas Hospitalares Doação de 
bens/produtos 

Centro Social e 
Paroquial de Carnaxide 
(3 camas) e  
Conferência de Nossa 
Senhora das Graças (4 
camas) 

CUF - Sem 
mediação do POS 

Trabalho em têxteis para retirada do logotipo da empresa e uso dos mesmos Doação de 
bens/produtos 

Fundação Aga Khan 

DELL Ação de Responsabilidade Social - pinturas de fachadas de edifícios (6 de 
maio) 

Voluntariado CERCIOEIRAS 

DELL Concerto Solidário "DELL & Amigos" (5 de junho) - valor associado de 2.500€ Voluntariado CrescerSer - Casa do 
Parque 

DELL Oferta de 3 Mochilas, headsets, kit teclado + rato wireless e 3 Toalhas de praia 
para os 3 primeiros classificados do projeto "Crianças ao Palco" 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - DDPE  

DELL 17 mochilas, 18 estojos, 17 conjuntos de guaches, 30 cartolinas, 50 lápis de 
carvão, 45 esferográficas, 2 conjuntos de lápis de cor, 2 conjuntos de canetas 
de feltro, 12 pastas de moldar/argilas, 12 cadernos quadriculados e 14 
cadernos pautados 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social e 
Paroquial Nossa Senhora 
de Porto Salvo 

DELL Plantação de árvores Voluntariado CMO  
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DELL Apoio Croamo - Materiais Parque Canino Doação de 
bens/produtos 

CMO  

DELL Participação em sessão do Mestrado Advanced Development in Social Work Comunicação ISCSP-UL 

DELL Presença na sessão de lançamento guia da sustentabilidade Comunicação Parceiros POS 

Ebiquity Elaboração dos lanches das crianças do pré-escolar (100 crianças), Pintura do 
edifício da Creche e Pinturas Faciais - Mista 4 

Voluntariado Centro Sagrada Família 

Edol 11 Capas A4 amarelas, 5 Canetas de feltro emb.10, 5 Colas batom, 6 
Borrachas, 1 caixa de Lápis de cor emb.12, 9 Lápis de carvão, 8 Canetas 
esferográfica azul, 6 Canetas esferográfica preta, 3 Canetas esferográfica 
vermelha, 1 Caneta esferográfica verde, 1 Conjunto 
régua/esquadro/transferidor, 9 Cadernos pautados A4, 1 Caderno 
quadriculado A4, 8 Cadernos pautados A5, 1 Bloco de cartolinas  

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social e 
Paroquial Nossa Senhora 
de Porto Salvo 

Essilor Óculos para munícipes (caso social) Doação de 
bens/produtos 

Munícipe 

EWF FICA  Ciência Articulação para stand 
no FICA 

Farmácia Holon Cedência de 25 unidades de produtos de combate decorrente de surto de 
pediculose em Escola do Concelho 

Doação de 
bens/produtos 

CMO 

Farmácias Holon Caixas de Luvas Doação de 
bens/produtos 

Projeto Guiné Diabetes 

Federação 
Portuguesa de 
Futebol 

27 frascos de 200 ml de bebida hiperproteica  Doação de 
bens/produtos 

Centro Social Paroquial 
de Oeiras 

Federação 
Portuguesa de 
Futebol 

Oferta de 167 frascos de batidos com elevado valor proteico Doação de 
bens/produtos 

Conferência Masculina 
de Nossa Senhora das 
Graças 

Federação 
Portuguesa de 
Futebol 

Oferta de 8 embalagens (50 tiras de avaliação de glicémia/cada) de Freestyle 
Precision; 20 saquetas de Dioralyte 3 caixas de 60 saquetas cada de ulcermin 
1g/5ml.  

Doação de 
bens/produtos 

Conferência Masculina 
de Nossa Senhora das 
Graças 
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Federação 
Portuguesa de 
Futebol 

Cedência de 250 unidades de testes rápidos à COVID-19  Doação de 
bens/produtos 

Santa Casa da 
Misericórdia de Oeiras 

Federação 
Portuguesa de 
Futebol 

Material de desinfeção e proteção (COVID-19) Doação de 
bens/produtos 

Cerci Oeiras 

Federação 
Portuguesa de 
Futebol 

Sessão Direitos Humanos para escolas do concelho Comunicação Escolas Concelho 

Federação 
Portuguesa de 
Futebol 

168 testes antigénio de saliva à COVID-19, da marca PCL SPIT Doação de 
bens/produtos 

Conferência Masculina 
de Nossa Senhora das 
Graças 

Federação 
Portuguesa de 
Futebol 

96 bebidas de 200ml de Resource protein (bebida hiperproteica com sabor 
baunilha e morango, 84 bebidas de 250 ml de Enhance ómega 3 (bebidas que 
combina ómega-3, proteína, carnitina, antioxidantes e vitamina D e E) 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social Paroquial 
S. Romão de Carnaxide 

Federação 
Portuguesa de 
Futebol 

Alojamento e refeições 8 famílias desalojadas cheias durante 6 dias na casa 
dos atletas 

Alojamento e refeições Equipa Emergência 
Social DCS 

Fun Languages Oferta de manuais didáticos e editoras internacionais - valor associado de 
3495€ 

Doação de 
bens/produtos 

AJUDE 

Fun Languages Oferta de 1 curso anual de inglês no ano letivo 2022/23 ao X classificado do 
projeto "Crianças ao Palco" - valor associado de 970€ 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - DDPE  

Fun Languages 32 cabazes Semear - valor associado de 355€ Doação de 
bens/produtos 

BIPP 

Fun Languages Oferta de 2 cursos anuais Doação de 
bens/produtos 

2 jovens Munícipes 

Fun Languages 152 bens alimentares e de higiene  
 

Doação de 
bens/produtos 

Associação Apoio 

Fundação Ageas Oferta de 15 a 20 Cabazes de Natal  Doação de 
bens/produtos 

Cáritas de Paço de Arcos  



Programa Oeiras Solidária │   
Relatório Anual  
 
 

Página 47 de 66 
 

GSK FICA Ciência Articulação para stand 
no FICA 

GSK Adesão ao Programa Oeiras Educa+ Ciência Oeiras Educa+ 

Grace Presença na sessão de lançamento guia da sustentabilidade Comunicação Parceiros POS 

HP Inc. 1 portátil para uma família sinalizada pela DCS Doação de 
bens/produtos 

DCS - CMO 

HP Inc. Doação de impressora Doação de 
bens/produtos 

Associação Pombal XXI 

HP Inc. Recolha de brinquedos, livros escolares e infantis Doação de 
bens/produtos 

Associação Pombal XXI 

HP Inc. 8 PC's (4 portáteis e 4 fixos) para o espaço de informática para séniores Doação de 
bens/produtos 

União de Freguesias de 
Oeiras, Paço de Arcos, 
Caxias 

HP Inc. Fundo para financiar projeto Educativo Donativo Associação Família 
Solidária de Oeiras 

HP Inc. Ação de voluntariado - limpeza de praia de Caxias - 1 de julho  Voluntariado CMO - DGA 

IASFA Cedência de ginásio para atividades da Social Innovation Sports  Voluntariado  Social Innovation Sports  

Instituto Superior 
Técnico 

FICA Ciência Articulação para stand 
no FICA 

Instituto Superior 
Técnico 

Oferta de 3 inscrições nas atividades de férias do ROB9-16 para os 
vencedores do projeto "Crianças ao Palco" 

Doação de 
bens/produtos 

CMO-DDPE 

IQVIA Ação de voluntariado (24 e 25 de maio) Voluntariado  CERCIOEIRAS 

IQVIA  Just a Change: obras de reabilitação na Cercioeiras em Barcarena Voluntariado Cercioeiras 

IST Associação Campanha Sinais de Violência - Leia os sinais Comunicação Soroptimist 

Leaseplan Cedência de 2 viaturas para apoio na distribuição de bens alimentares para 
famílias em situação de vulnerabilidade recorrente da pandemia de covid-19, 
entre janeiro e março - valor associado de 2873,97€ 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - apoio às 
respostas extra COVID-
19 

Leroy Merlin Ventoinha de pé para a Mercearia Social - valor associado de 46, 43€ Doação de 
bens/produtos 

Junta de Freguesia de 
Barcarena 
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Leroy Merlin Cedência de 6 escadotes Doação de 
bens/produtos 

Mundo Feliz, Centro 
Social Paroquial de 
Barcarena e ARIA 

Leroy Merlin Clean Up Mata Monsanto Voluntariado Monsanto 

Leroy Merlin Atelier Comunitário "Kit básico de ferramentas a ter em casa" (13 de julho) Voluntariado Serve the City 

Leroy Merlin Chá Comunitário (20 de julho) Voluntariado Serve the City 

Leroy Merlin Atelier Comunitário "Reparação de parede em casa" (10 de agosto) Voluntariado Serve the City 

Leroy Merlin Criação de Horta pedagógica na creche do Pombal Voluntariado Creche do Pombal 

Leroy Merlin Máscaras de Proteção 
 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social Paroquial 
de Nova Oeiras 

LG  Frigorífico para Mercearia Social Doação de 
bens/produtos 

Junta de Freguesia de 
Barcarena 

LG  Doação de produtos: eletrodomésticos Doação de 
bens/produtos 

Centro Comunitário 
Paroquial Nossa Senhora 
das Dores 

LG Cedência de um sofá Doação de 
bens/produtos 

Associação RENASCER 

McDonald's Oferta de bebidas: 4 pacotes de chá (25 saquetas cada) de: 1 - Chá Preto, 1 – 
Tília, 1 - Lúcia-lima, 1 – Chás verdes para o Ciclo Científico na freguesia sob o 
mote: Tod@s Juntos pela Saúde Mental! (Mês da Saúde Mental na UFOPAC) 

Doação de 
bens/produtos 

ARIA - FSOO 

McDonald's  Oferta de águas para torneio de futebol Doação de 
bens/produtos 

Moreira Team 

McDonald's Oferta de livros Happy Meal - projeto Lêvitar  Doação de 
bens/produtos 

Centro Social e 
Paroquial Nossa Senhora 
de Porto Salvo 

McDonald's Oferta de senhas para McMenus para os 14 participantes do projeto 
"Crianças ao Palco" 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - DDPE  

McDonald's Lixar e pintar as divisões de madeira, Preparação dos canteiros e Limpeza dos 
espaços verdes 

Voluntariado Centro Sagrada Família 
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Miele Bens Alimentares família Global Doação de 
bens/produtos 

Projeto família Global 

Miniclip Oferta de sacos de desporto Miniclip com artigos de merchandising para os 
participantes do projeto "Crianças ao Palco" 

Doação de 
bens/produtos 

CMO - DDPE  

Miniclip Bens alimentares  Doação de 
bens/produtos 

SolFraterno e  
Família Solidaria de 
Oeiras 

Munícipe  Doação de livros para os clubes de leitura da SCMO, espalhados pelo 
concelho de Oeiras 

Doação de 
bens/produtos 

Aproximar Oeiras | 
Santa Casa da 
Misericórdia de Oeiras 

Nestlé Oferta de cadernos e ardosias Doação de 
bens/produtos 

Santa Casa da 
Misericórdia de Oeiras 

Nestlé 134 Lápis de carvão, 2 Lápis de cor emb.24, 8 Lápis de cor emb.12, 2 Canetas 
de feltro emb. 24, 2 Canetas de feltro emb. 12, 2 Canetas de feltro emb. 10, 
1 emb.18 de Canetas de feltro, 4 Aguarelas, 1 emb.6 de Canetas de feltro 
ponta fina, Separadores, Separadores (A-Z), 3 Dossiers lombada estreita, 3 
emb. de Post-it, 8 Canetas esferográfica cristal, 75 Canetas esferográfica azul, 
110 Canetas esferográfica preta, 21 Canetas esferográfica vermelha,18 
Canetas esferográfica verde, 16 Canetas esferográfica gel, 1 Caneta 
esferográfica com 4 cores, 2 Blocos de nota A5, 1 Caderno de desenho, 1 A3 
Caderno de desenho A4, 3 Blocos de notas A4-nestlé, 2 Tesouras pequenas, 
1 Agrafador, 1 Agrafador nº10 (usado), 1 Agrafador nº25 (usado), 1 Afia lápis 
com depósito (usado), 1 Cola Líquida, 20 Colas batom, 1 Corretor, 1 Régua 
30cm (usada), 2 Réguas 15cm, 6 Réguas 20cm, 5 Réguas 50 cm (3 novas e 2 
usadas), 1 Transferidor, 29 Borrachas, 3 Conjuntos 
régua/esquadro/transferidor, 2 Estojos, 80 Micas, 34 Cadernos pautados A4, 
8 Cadernos quadriculados A4, 18n Cadernos pautados A5 , 8 Cadernos 
quadriculados A5, 1 Caderno liso A5, 16  Bolsas em cartolina, 4 Dossier 
lombada estreita, 6 Dossier lombada grossa, 4 Resmas de papel, 5 Corretores 
fita, 5 Cadernos de música A4, 7 Cadernos de música A5, 30 Fitas cola fina, 2 
Blocos de cartolinas, 2 Marcadores florescentes amarelo, 1 emb. de 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social e 
Paroquial Nossa Senhora 
de Porto Salvo 
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Marcadores florescentes verde, 2 emb. Marcadores florescentes laranja, 2 
Guache, 1 emb.25 Envelopes A4 emb. 25, 5 Bolsas de plástico A4 emb.10, 
Agrafos nº26/6,  Agrafos nº10 cx., 1 Afia lápis,1 Conjunto de pinceis 
(nº6/10/14), 1 Conjunto de pinceis (nº7/9/11), 2  Canetas (quadro branco) 
preta - 2, 1 Caneta (quadro branco) verde, 6 Recargas pautada A4, 4 Recargas 
quadriculada A4, 66 Micas (usadas), 36 Bolsas A4 plástica (usadas), 5 emb. 
Folhas A4 gramagem grossa, 54 Blocos de nota Nestlé (Nestum), 1 Pasta com 
micas (usadas), 1 Pasta plástico A4 (usada) 

Norauto 5ª corrida solidária - Inscrição colaboradores, águas e brindes Doação de 
bens/produtos 

Centro Sagrada Família 

NOVARTIS Entrega de "Caixa Solidária" Doação de 
bens/produtos 

Coração Amarelo, 
Mundos de Papel, 
Refood Carnaxide, Liga 
Portuguesa Animais, 
APCL, Casa da Fonte e  
Semear 

Novartis Iniciativa Pedalar Sem Idade - Passeios Trishaw e lanches Voluntariado Santa Casa Oeiras - 6 
pessoas; 
Centro Comunitário 
Nossa Senhora da Dores 
- 10 pessoas 

Panegara 300 caixas Wraps Doação de 
bens/produtos 

Associação Abraçar São 
Tomé e Príncipe  

Panegara Ativação de Marca Polaretti Doação de 
bens/produtos 

Kids Playground - Oeiras 
Viva  

Panegara Ativação de Marca Ciência FICA 

Panegara Apoio Festa animal - 50 unidades de gelatinas  Doação de 
bens/produtos 

CMO - Festa animal 

Panegara Caixas de Gelatina Torneio de Natal Moreira team - valor associado de 71, 
48€ 

Doação de 
bens/produtos 

Moreira Team 

Panegara Associação Campanha Sinais de Violência - Leia os sinais Comunicação Soroptimist 
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Panegara Oferta de bens alimentares - valor associado de 37.664,51€ Doação de 
bens/produtos 

Projeto Família Global 

Panegara Oferta de bens alimentares - valor associado de 6.021,74€ Doação de 
bens/produtos 

Obra Social Madre 
Maria Clara 

Panegara Oferta de bens alimentares - valor associado de 379,02€ Doação de 
bens/produtos 

IDEQ 

Panegara Oferta de bens alimentares -valor associado de 4.875,40€ Doação de 
bens/produtos 

Associação Mundo Feliz 

Panegara Oferta de bens alimentares -valor associado de 1.230,84€ Doação de 
bens/produtos 

Associação Moradores 
Bairro 25 de Abril 

Panegara Oferta de bens alimentares - valor associado de 385,96€ Doação de 
bens/produtos 

Ajuda de Mãe 

Panegara Oferta de bens alimentares - valor associado de 7.670,06€ Doação de 
bens/produtos 

AAMA 

Pfizer Leilão venda mobiliário aos colaboradores a preço simbólico + oferta de 
mobiliário a instituições locais  

Doação de 
bens/produtos 

APCL  

Pfizer FICA Ciência Articulação para stand 
no FICA 

Pfizer Associação à Campanha “Sinais de Violência - Leia os sinais” Comunicação Soroptimist 

PHC Software Promoção de uma sessão no âmbito do projeto "Open Day in May"  
 

Voluntariado  UJ-CMO  

PHC Software Doação de produtos didáticos e dicionários Doação de 
bens/produtos 

Associação Família 
Solidária de Oeiras 

 PHC Software Mesa grande e 6 cadeiras Doação de 
bens/produtos 

Associação Renascer 

PHC Software Campanha de recolha de bens essenciais - produtos alimentares e de higiene 
- para reforçar a despensa AFSO 

Doação de 
bens/produtos 

Associação Família 
Solidária de Oeiras 

PHC Software Cadeirão e livros escolares Doação de 
bens/produtos 

EMDIIP 

PHC Software Participação na Techshop Voluntariado  Techshop 
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PHC Software Sofá 
 

Doação de 
bens/produtos 

Associação Renascer 

PHC Software Apoios cheias - Roupas e Agasalhos Doação de 
bens/produtos 

 

Pingo Doce Oferta de barritas de cereais  Doação de 
bens/produtos 

Torneio Internacional de 
Basquetebol de Paço de 
Arcos  

Projeto Eu Consigo 
- Centro de 
Formação 

Associação à Campanha “Sinais de Violência - Leia os sinais” Comunicação Soroptimist 

Rotary Club Mesa e 2 cadeiras, Cama individual e colchão, 2 conjuntos de loiça ,Beliche, 
Roupas de cama e atoalhados 

Doação de 
bens/produtos 

Associação Renascer 

Sanofi Donativo de 2.000€ - Projeto Musi Donativo CEIDSS 

SAPANA Mediação com entidades para Participação no Dolphin Tank do Oeiras 
Capacita - SAPANA 
 

Voluntariado Santa Casa da 
Misericórdia de Oeiras e 
Centro Social e 
Paroquial de Nova 
Oeiras 

Seda Ibérica Oferta de 2 luminárias para o projeto “ILUMINAR PARA TREINAR” - valor 
associado de 4.356€ 

Doação de 
bens/produtos 

Academia Equestre João 
Cardiga 

Seda Ibérica 250 Folhas de Papel A4 Branco, 19 Esferográficas Azuis, 12 Esferográficas 
Verdes, 12 Esferográficas Pretas, 12 Esferográficas Encarnadas, 8 Cadernos 
A5 Quadriculados, 10 Cadernos A5 Pautados, 1 Caderno A5 Liso, 5 Cadernos 
A4 Quadriculados, 8 Cadernos A4 Pautados, 1 Caderno A4 Liso, 49 Lápis de 
Carvão, 7 Borrachas, 7 Batons de Cola, 4 Cadernos de Música A5, 2 Cadernos 
de Música A4, 5 Estojos, 2 Caixas de Lápis de Cor, 4 Transferidores e Réguas, 
5 Canetas de Gel, 3 Embalagens de Tinta Corretora,  1 Mochila; 2 Packs de 25 
Micas,  1 Recarga Folhas Pautadas, 3Packs de Pincéis, 3 Packs de Guaches, 1 
Conjunto de Aguarelas, 2 Tubos de Cola Líquida 

Doação de 
bens/produtos 

Centro Social e 
Paroquial Nossa Senhora 
de Porto Salvo 

Seda Ibérica Estágio de 1 mês na sequência da formação Oeiras Capacita Empregabilidade Jovem munícipe 
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Seda Ibérica Participação enquanto júri no Dolphin Tank da Sapana Empregabilidade Sapana 

SIC Esperança Cedência de 50 bilhetes para o Rock In Rio Lisboa 2022 Doação de 
bens/produtos 

Moreira Team; António 
Ramalho Boxing Spirit 

SIC Esperança Mercado de Natal - Apoio Instituições Locais Comunicação  Diversas 

Sumol+Compal Cedência de bebidas colónia de férias Doação de 
bens/produtos 

Núcleo Karaté de Oeiras 

Sumol+Compal Doação de produtos para 5ª Corrida/Caminhada Solidária Famílias com Alma Doação de 
bens/produtos 

Centro Sagrada Família 

Sumol+Compal Donativo de 7.500€ - Projeto eu Passo e Crescer a Brincar Donativo Associação prevenir 

Sumol+Compal Bebidas Torneio de Natal Moreira team Doação de 
bens/produtos 

Moreira Team 

Unilabs  FICA Ciência Articulação para stand 
no FICA 

Wellow Group Participação "Open day in May" com participação dos jovens em ação da 
empresa  

Voluntariado  UJ-CMO  

Wellow Group Limpeza de resíduos na Serra de Carnaxide Voluntariado DGA /CMO  

Wellow Group Campanha de Material escolar Doação de 
bens/produtos 

Instituições da Freguesia 
de Carnaxide 

Wellow Group Sessão de Recolha de Sangue Comunicação Empresas participantes: 
Wellow Group, Seda 
Ibérica e IQVIA 

Wellow Group Sessão de Recolha de Sangue Comunicação  

WYGROUP Promoção de uma sessão de meio dia para no máximo 25 pessoas, com 
apresentação de casos, conversa com colaboradores e perspetiva de 
carreiras no âmbito do projeto "Open Day in May"  

Voluntariado  UJ-CMO  

Zagope Estágios por um dia  Voluntariado  Rotary Club de Oeiras 
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Anexo II: Quadro de apoios ao Povo Ucraniano 
 
 

Empresa Apoios 

Acolad Oferta de um PC e produtos alimentares, produtos para bebé e produtos de higiene 

Acolad Recolha de mobiliário  

Acolad 
Disponibilização de aulas de português regime online e presencial - incluído no mapa de recursos para 
utilização futura 

Acolad Cedência de roupa de adulto  

Amaral e Filhos - 
Poupança -Cash and 
Carry 

Entrega de bens e alimentos no valor de 1828,52€ 

Anivite   
50 trelas, 200 coleiras, 50 transportadoras, 50 caixas de areia, 50 capas frio/chuva, 20 peitorais, 50 tigelas/ 
comedouros para animais, ração (cão e gato) - 46 caixas e areia no valor de 1240€ 

Associação Romã Azul Bens essenciais (Alimentares e não alimentares) 

Astellas Oferta de bens  

Astellas Participação de 15 voluntários no Centro de Operações  

Auchan Oferta de 40 paletes para transporte de bens 

Auchan 6 Voluntários/as Auchan  

Auchan Oferta de 40 paletes para transporte de bens 

Auchan Bens essenciais (Alimentares e Não Alimentares 

Auchan  
50 trelas, 50 coleiras, 50 transportadoras, 50 caixas de areia, 50 tigelas/ comedouros para animais, ração (cão 
e gato) e areia  

BMW Recolha de bens: fraldas, produtos alimentares, enlatados e alimentação infantil   

Cisco  Participação de 15 voluntários no Centro de Operações  

Clinia Ofertas de emprego para integração de profissionais de saúde e Auxiliares de Ação Direta 
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Coca-Cola 640 refrigerantes 

Colégio Santigo  Oferta de vagas gratuitas para creche e pré-escolar 

Colt Technology Services  Entrega de bens alimentares e de higiene 

CUF Oferta de 10 sofás-cama+ colchões, cobertores e 1 computador 

CUF - sem mediação POS 
Recolha de bens para as famílias acolhidas em Oeiras. Envio de dois lotes com bens clínicos e medicamentos - 
através da CM Leiria 

CUF- sem mediação POS Oportunidades de emprego já registadas na plataforma do IEFP 

DELL Cedência de 4 computadores portáteis e mochilas de transportes 

DELL Apoio a projetos de empreendedorismo feminino e mulheres ucranianas 

Delta Oferta de uma máquina de café e cápsulas- URCarnaxide 

DIA - Portugal 
supermercados 

Oferta de comida para bebé, fraldas - T1, T3 e T4-, águas, soro fisiológico e ração para cão e gato 

DIA - Portugal 
supermercados 

4 TV 32" 

EDP Cedência de 2 Frigoríficos, 2 Termoacumuladores e 2 Máquinas de lavar Loiça - UR Carnaxide 

Employer Branding Cedência produtos alimentares 10 famílias 

Federação Portuguesa 
de Futebol 

Pretendem apoiar famílias acolhidas em Oeiras 

Federação Portuguesa 
de Futebol 

Oportunidades de emprego já registadas na plataforma do IEFP 

Fun Languages 
Oferta de 3 cursos de 25 horas no máximo de 15 alunos por turma (turmas deverão ser criadas e distinguidas 
entre crianças e adultos) 

Fun Languages Recolha de produtos 

Hasse Recolha de bens: 631 produtos clínicos para militares no valor de 984,87€                                      

Hero Portugal Doação de alimentação infantil no valor de 1037,29€ 

HP Inc. Cedência de um PC portátil 
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HP Inc. 5 voluntários no Centro de Operações 

HP Inc. Recolha de bens  

HPE 

Bens alimentares (Azeite 750 ml, Ervilhas 850 GR Lata , SALSICHAS FRANKFURT 8UN, Arroz 1KG, Massa 
Esparguete 500G, Massa Macorronete 500G , Polpa de Tomate 500G, Leite Meio Gordo, Milho Doce em 
Conserva 150gr lata, Atum Posta em Óleo 120G, Bolachas Maria, Farinha de Trigo s/ fermento 1 kg , Açúcar 
Branco Granulado 1 kg, Sal 1 kg , Farinha Láctea 1 kg, Cogumelos Laminados 185G) 

IKEA Doação de mobiliário 

Instituto Informática 
Segurança Social Bens essenciais (Alimentares e não alimentares) 

Instituto Superior 
Técnico 

Campanha de recolha de bens alimentares  

IQVIA Cedência de uma varinha mágica, um micro-ondas - Unidade Carnaxide 

IQVIA Oferta de lençóis e atoalhados 

IQVIA 2 ferros de engomar  

ISCSP -UL Cedência de um apartamento T3 em Nova Oeiras - declinado pela CMO 

Leaseplan 2 ferros de engomar - Unidade Carnaxide 

Leroy Merlin Oferta de caixas para transporte de bens  

Leroy Merlin Entrega de bens alimentares 

Leroy Merlin 
3 armários pequenos com portas, 7 mesas/secretárias, 7 cadeiras pretas com braços, 1 cadeira branca 
dobrável, 165 polos brancos de manga comprida e 70 coletes novos 

Leroy Merlin Recolha de produtos alimentares - campanha interna com a duração de uma semana 

Leroy Merlin "Check-in Esperança" em parceria com a associação Ukrainian Refugees UAPT 

LG 3 Máquinas de lavar roupa, no valor de 1.111,94€ 

Mars 9 voluntários no Centro de Operações 

Minisom/Amplifon Sofá, 4 cadeiras de sala e televisão 32"; 60 Cadeiras, 5 televisões LCD e um PC Portátil com programas 
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MSD - sem mediação 
POS 

Entrega de medicamentos, recorrendo a uma plataforma europeia 

Munícipes  Encaminhamento de 3 Munícipes voluntários no Centro de Operações 

My Story Hotels Oferta de equipamento - para visita e escolha em armazém  

Nestlé Cedência de produtos alimentares 

Nestlé Cedência de produtos alimentares (2ª entrega) 

Nestlé  Entrega de 14 paletes de bens alimentares para as famílias acolhidas 

Nestlé  Análise de apoio à empregabilidade (linha direta RH) com análise de CV e voluntariado   

Nestlé - sem mediação 
POS 

Nestlé aderiu à plataforma da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho (IFRC), onde os Colaboradores poderão fazer as suas doações, e a Nestlé irá igualar estas mesmas 
doações dos seus cerca de 290.000 Colaboradores em todo o mundo, com o objetivo de ajudar a dar uma 
resposta de emergência e oferecer abrigo, produtos de primeira necessidade e material médico.  

NHOOD Campanha a favor da Ucrânia "Caixa Solidária" 

One Team  
Oferta de 1 Cama de solteiro com gavetão e respetivos colchões, 1 Sofá de 1 lugar (quarto de menina) e 2 
cadeiras de secretária 

Panegara 
Cedência de mini wraps e massas alimentícias: mini wrap trigo koala 12 x 260 g (qt: 8); mini wrap trigo koala 
12 x 260 g (qt: 32); massa alimentícia udon miyata 8x2kg (qt:5); massa alimentícia soba miyata 8x2kg (qt: 10) 

Pfizer Entrega de produtos alimentares, de higiene e para bebé 

Pfizer Ação de voluntariado no centro de operações 

PHC-Software Entrega de bens em 50 caixas para transporte: alimentação, roupas, medicamentos e higiene pessoal 

PHC-Software Recolha interna de produtos alimentares 

PHC-Software Entrega de bens: alimentação, roupas, medicamentos e higiene pessoal 

PHC-Software Cedência de material decorativo e 3 cadeiras para a unidade residencial de Oeiras 

PHC- Software Caixas de alimentação infantil, Papas e Roupas de homem 
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Pingo Doce 
Entrega de bens alimentares de primeira necessidade, higiene pessoal e limpeza da casa, fraldas a família 
alojada no apartamento SOS 

Pingo Doce 
Oferta de 1 jarro elétrico; 1 torradeira familiar (4 ranhuras); 1 mini grelhador sanduicheira; 1 máquina de café 
expresso; 1 cafeteira elétrica; 1 ferro de engomar; 1 varinha com acessório para picadora; ainda a aferir se é 
necessário: 1 mini forno (21L); 1 liquidificadora; 1 batedeira; espremedor de citrinos  

Pingo Doce 

Cedência de bens alimentares no valor de 1465,80€: AZEITE NOSSAS PLANICIES V.E. 0,75 LT/750 ml (60); 
Ervilhas Pingo Doce 850 GR Lata (180); SALSICHAS FRANKFURT PINGO DOCE 8UN (180); ARROZ PINGO DOCE 
AGULHA EUROPA 1KG (120); Massa Esparguete Pingo Doce 500G (120); Massa Macorronete Pingo Doce 500G 
(120); Polpa de Tomate Pingo Doce 500G (120); LEITE UHT MEIO GORDO PINGO DOCE (360); Milho Doce em 
Conserva Pingo Doce 150gr lata (120); -Atum Posta em Óleo Pingo Doce 120G (180); Bolachas Maria Pingo 
Doce (4 pacotes - 800g) - (60); Farinha de Trigo s/ fermento PD 1 kg (60); Açúcar Branco Granulado Pingo 
Doce 1 kg (60); Sal Pingo Doce 1 kg (60); Cereais Estrelinhas PD 375G (60); Farinha Láctea Pingo Doce 1 kg 
(60); Cogumelos Laminados Pingo Doce 185G (60)  

Pingo Doce Oferta de cartão presente no valor de 500€ para aquisição de frescos em loja 

Roma azul 

18 embalagens de Cogumelos, 27 latas de Salsichas, 14 latas de Polpa Tomate, 25 latas de Milho, 11 
embalagens de Ervilhas, 28 latas de Atum, 12 pacotes de Sal, 4 embalagens de Bolacha Maria, 19 pacotes de 
Leite, 12 pacotes de Massa, 31 pacotes de Arroz, 8 pacotes de Açúcar, 28 pacotes de Esparguete, 5 pacotes de 
Farinha Láctea, 10 pacotes de Farinha s/Fermento, 2 garrafas de azeite, 27 latas de Feijão, 4 latas de Grão de 
Bico, Azeitonas, Gelatina, Lentilhas, 1 Pasta de Dentes, Mel, Amido Milho, Farinha de Coco e Espargos 

Roma azul 
144 Latas de milho doce 150gr, 400 Latas de atum em oleo110gr, 144 Latas salsichas Frank 8unid., 120 
garrafas de Azeite virgem 750ml e 240 pacotes Bolacha Maria 200gr  

Rotary Club de Oeiras Oferta de 660 caixas para transporte de bens  

Rotary Club de Oeiras 
1 colchão individual, roupa de cama e atoalhados (um saco de supermercado), uma mesa com 4 cadeiras e 4 
berços  

Rotary Club de Oeiras Espetáculo solidário - Realizado no dia 13 de março e angariado 6 mil euros  

SC Johnson 3 camas (2 delas são umas camas desdobráveis que saem de um móvel) e um sofá cama 
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SeaSide Oferta 19 pares de calçado 

Seda Ibérica Oferta de paletes e caixas (7 paletes de caixas) de transporte de bens  

Seda Ibérica 

Oferta de produtos:  6 embalagens de toalhitas higienizantes, 3 embalagens de toalhitas antibacterianas, 7 
embalagens de pastilhas para a garganta: 7, 4 ligaduras elástica, 9 fitas adesivas, 1 ligadura autocolante, 78 
pacotes de lenços de papel, 4 caixas de compressas, 7 caixa de compressas esterilizadas: 7, 8 águas oxigenadas, 
14 frascos de Betadine, 1 caixa de Betadine unidoses, 8 caixas de pensos higiénicos, 5 caixas de soro fisiológico 
unidoses, 9 frascos de soro fisiológico, 1 frasco de soro hospitalar, 1 pomada Biafine, 1 pomada Bepanthene, 1 
pacote de fraldas 7/18kg, 1 embalagem toalhitas bebé, 2 papa Cerelac, 1 embalagem de algodão, 5 frascos de 
refeição bebé, 1 pasta de dentes, 2 desodorizante, 2 escovas de dentes, 1 caixa de pensos rápidos, 1 gel de 
banho e 1 shampoo 

Seda Ibérica Voluntariado no Centro de Operações 

Seda Ibérica Oportunidades de emprego registadas na plataforma do IEFP 

Seda Ibérica Lançada campanha interna de recolha de produtos alimentares 

Seda Ibérica 

Campanha interna de Recolha de produtos: 8 Caixas Saquetas de Chá Preto, 6 pacotes de Farinha, 4 pacotes 
de Açúcar, 11 latas de Milho, 9 latas de Atum, 4 latas Salsichas, 10 embalagens de sopa Instantânea, 2 pacotes 
de Arroz, 8 pacotes de Leite, 3 pacotes de Esparguete, 8 Pacotes de Bolachas, 2 latas de Grão, 1 lata de Feijão, 
1 lata de Cogumelos, 1 embalagem de detergente Máquina de Lavar a Roupa, 3 embalagens de detergente 
Loiça, 3 Packs 12 Rolos Papel Higiénico  

SIC Esperança Concerto Solidário para refugiados ucranianos 

Social Inovation Sports 
Desenvolver um projeto educativo utilizando a metodologia "grupos ABC" para crianças dos 0 aos 6 anos sem 
resposta de creche/jardim de infância 
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Socime Medical 

Cedência de 20 tipos de produtos alimentares no valor de €1,357,74: 50 uni. de atum posta ao natural, 50 uni.  
de açúcar branco, 50 uni. de chá preto saquetas, 50 latas de cogumelos laminados, 50 uni. de ervilhas cozidas, 
16 uni. de massa instantânea de galinha pot, 50 uni. de Noodles de galinha banzai, 50 uni. de manual loiça limão 
pack poupança, 40 uni. de detergente máquina roupa líquido sabão azul e branco, 50 uni. de farinha de trigo 
fina com fermento, 44 uni. de ervilhas, 17 uni. de milho doce, 50 uni. de leite UHT meio gordo, 70 uni. de papel 
higiénico 2 folhas, 50 latas de salsichas frankfurt 10 un., 50 latas de salsichas de aves 8 un., 40 uni. de sardinha 
inteira em tomate, 22 uni. de sopa primavera, 38 uni. de sopa de agrião e 50 uni. de sopa de legumes 

Socime Medical Oferta de dois fogões elétricos 

Socime Medical  Entrega de produtos no valor de 1203,76€ 

Soroptimist 
Internacional Clube 
Estoril Cascais  

Entrega de bens no valor de 502.02 euros€: Produtos de higiene pessoal feminina - 96 embalagens de pensos 
higiénicos, 12 frascos de champô, 12 frascos de gel de banho, 36 desodorizantes / Produtos de higiene 
infantil: 6 embalagens de fraldas (T1), 4 embalagens de fraldas (T2), 8 embalagens de fraldas (T3), 8 
embalagens de fraldas (T4), 24 embalagens de toalhitas / Produtos de alimentação infantil: 12 frascos de 
papa, 6 latas de leite em pó (2 meses) e 6 latas de leite em pó (4 meses) 

Sublime Dance Academy oferta de sessões de dança/movimento terapia  

SUMOL+COMPAL 
Cedência de vegetais enlatados, sumos e néctares no valor de 164,33€: Sumol Lar do Algarve 6 GR 1,5L PET 10 
TAB Pepsi Max 4x6 LT 0.33L Sleek 10 TAB Compal Clás Néc T. Frutti 12 TSA 1L Nv 10 TAB Compal Feijão Branco 
6 LT 845GR 6 TAB Compal Grão 6 LT 845GR 6 TAB Compal Ervilhas 6 LT 410GR 6 TAB - 0,6 paletes 

Sumol+Compal Sumos 

Wellow Group Entrega de produtos de bebé, higiene feminino e alimentação 

Wellow Group Voluntariado no Centro de Operações 

Wellow Group Plataforma de apoio na área da saúde com médicos ucranianos 

Wellow Group Apoio à empregabilidade de refugiados Ucranianos  

Wellow Group Doação de 2 beliches (inclui 4 colchões) 

Wellow Group Oferta de bens alimentares não perecíveis e de higiene  

Wellow Group Realização de campanha de angariação de fundos para aquisição de fogão elétrico  
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Winner Group Entrega de reforço de produtos alimentares e alimentação infantil  

Winner Group Entrega de bens da lista enviada 

Wy Group Recolha de fraldas, pomadas e produtos de higiene 

Wy Group Facultar o seu anfiteatro para aulas de português. Regime presencial e também online. 

Zagope 10 caixas de produtos alimentares e higiene feminina 
 
 

 
Anexo III:   Quadro de apoios da Campanha de Natal 2022 
 

Empresa  Apoio  Entidade Beneficiária 

Accolad 12 Portáteis e 3 telemóveis 
Centro Social Paroquial Nossa 
Senhora de Porto Salvo 

Acolad  

 2 pacotes toalhitas, 3 pacotes fraldas de adulto, 2 latas leite em pó, 1 gel de banho, 3 pacotes de 
arroz, 1 pacotes de esparguete, 3 latas de grão de bico, 3 feijão manteiga, 1 fraco de feijão frade, 1 
lata feijão encarnado, 7 latas atum, 1 lata sardinhas, 1 pasta dentes, 3 molhos de tomate, 1 pacote 
de resguardos de cama, 1 pacote oreos, 1 pacote de fraldas bebé tamanho 5, 4 farinhas/papá bebé, 
1 jogo PS4, 1 jogo de dragão para montar, Vários brinquedos até 3 anos e vários brinquedos mais de 
3 anos Centro Social Paroquial de Oeiras 

Add Solutions 250 queijos secos de Portalegre 
Associação de Imigrantes Mundo 
Feliz 

Amplifon/Minisso
m 85 cadeiras e Brinquedos 

SOLFRATERNO - Associação de 
Solidariedade Social de Oeiras 

Associação Ajude 2 cadeiras de banho 
Conferência Masculina Nossa 
Senhora das Graças 

Banco Primus Oferta de 100 Cabazes de Natal 
Centro Social Paroquial de Nova 
Oeiras 

Bayer Mercado solidário 
Oikos, Associação BIPP e United 
to Remake 
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BMW Mercado solidário 

United to Remake, Dress a Girl, 
Projeto "As Marias, ARIA, Ajuda 
de Mãe e Centro Social e 
Paroquial S. Miguel de Queijas 

Cisco Vales de compras, no valor de 1.370€ 
Aldeias de Crianças SOS de 
Portugal 

Cisco Vales de compras, no valor de 1.200€ 

IDEQ - Instituto de Prevenção e 
Tratamento da Dependência 
Química e Comportamentos 
Compulsivos 

CUF Presentes de Natal para crianças 
Centro Comunitário Paroquial 
Nossa Senhora das Dores 

CUF 
200 Prendas Crianças (75 para o jardim de Infância, 22 para as crianças do ATL e 103 para as crianças 
das famílias acompanhadas no âmbito do RSI) 

Centro Social Paroquial Nossa 
Senhora de Porto Salvo 

Escuteiros de Algés 
Entrega de livros infantis, brinquedos dos 9 meses aos 3 anos e produtos de higiene como soro 
fisiológico, toalhitas e halibut 

Centro Social Senhor Jesus dos 
Aflitos 

Escuteiros de 
Queijas 42 prendas para 14 crianças e mais 2 para todos Casa do Parque 

Farmácia Holon  Bens essenciais de higiene da farmácia e recolha de alimentos 
Centro Social Paroquial de 
Oeiras 

Fun Languages Brinquedos e jogos didáticos (Jardim de Infância, Creche e ATL) 
Centro Social Paroquial Nossa 
Senhora de Porto Salvo 

Hasse Produtos de higiene e cuidados pessoais 
Associação de Paralisia Cerebral 
de Lisboa 

Helmag  Entrega de Bens 
Centro Social Paroquial S. 
Romão de Carnaxide 

Instituto Superior 
Técnico (IST) 

Materiais didáticos (canetas, lápis, colas, plasticina, tintas, aguarelas, borrachas, jogos, livros) e 
produtos de higiene (fraldas, toalhitas, cremes hidratantes, shampoos, etc.) 

APOIO - Associação de 
Solidariedade Social 

IQUIVIA Donativo de 500€ 
Associação Moinho em 
Movimento 

Leroy Merlin Decoração Natal  Fundação Marquês de Pombal 
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Leroy Merlin Roupas  Casa do Parque 

Miele 1 frigorífico e 1 máquina de secar roupa 
Ajuda de Mãe– Associação de 
Solidariedade Social  

Munícipe Brinquedos e roupa de criança  Fundação Marquês de Pombal 

Munícipe Roupa e Livros 
Associação de Imigrantes 
Mundo Feliz 

Nhood Bilhetes Nova Cinderela (45 crianças e 5 adultos)  Fundação Marquês de Pombal 

Novartis Roupas, Sapatos Crianças e adulto, Brinquedos, Jogos, Material de Escritório 
Associação de Imigrantes 
Mundo Feliz 

Novartis Roupas, Sapatos Crianças e adulto, Brinquedos, Jogos, Material de Escritório 
Centro Comunitário Paroquial 
Nossa Senhora das Dores 

Novartis Roupas, Sapatos Crianças e adulto, Brinquedos, Jogos e Material de Escritório 
Fórum Sócio-Ocupacional de 
Oeiras - ARIA   

Novartis Roupas, Sapatos Crianças e adulto, Brinquedos, Jogos e Material de Escritório 

IDEQ - Instituto de Prevenção e 
Tratamento da Dependência 
Química e Comportamentos 
Compulsivos 

Novartis Roupas, Sapatos de crianças e adulto, Brinquedos, Jogos e Material de Escritório 
Santa Casa da Misericórdia de 
Oeiras 

Pandilha Jovem 
2 pares de sapatos, 3 casacos, 5 gorros, 11 calças/calções, 12 camisolas, 2 cachecóis, 11 livros 
infantis, 5 jogos, 5 brinquedos (carro e nenucos) e 4 caixas de chocolates "Kinder" 

 Fundação Marquês de Pombal 

Pandilha Jovem 8 casacos de bebé, 9 babygrows, 5 brinquedos de bebé, 3 livros para o banho, 2 cachecóis e 1 panamá 
Ajuda de Mãe– Associação de 
Solidariedade Social  

Panegara Preparação, Procura de emprego, Evolução de CV's 
Ajuda de Mãe– Associação de 
Solidariedade Social  

Panegara Produtos alimentares 
Aldeias de Crianças SOS de 
Portugal 

Panegara Produtos alimentares 
Associação de Moradores Bº 25 
de Abril  
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Panegara Produtos alimentares 
Santa Casa da Misericórdia de 
Oeiras 

PHC- Software 1 picadora elétrica, 1 varinha mágica, 1 torradeira, 1 tostadeira, 32 talheres Ares Do Pinhal 

PHC- Software 

4kg de esparguete, 4kg de massas, 15 pacotes de natas, 8kg de arroz, 3kg de sal grosso, 5kg de feijão, 
5kg de cogumelos, 5kg de ervilhas, 3kg de salsichas, 2 pacotes de pau canela, 18 pastas de dentes, 
19 escovas de dentes, 16 sabonetes, 20 desodorizantes, 96 pensos higiénicos  

Associação A Casa de Betânia 

PHC- Software Entrega de 136 marmitas 
Centro Social Paroquial de 
Oeiras 

PHC- Software PC's, Garrafas reutilizáveis e mantas para 38 idosos 
Centro Social Paroquial Nossa 
Senhora de Porto Salvo 

PHC-Software 
 20 panos de limpeza, 5 limpa vidros, 5 detergentes de roupa, 5 cremes CIF, 5 lava tudo, 90 luvas, 1 
aspirador, 2 esfregonas, 8 esfregões de loiça, 6 detergentes de loiça, 8 lixívias 

Fórum Sócio-Ocupacional de 
Oeiras - ARIA   

PHC-Software 

Roupa Homem - 29 camisolas, 3 casacos grossos, 33 calças; 4 blazers, 22 camisas, 4 pijamas, 12 
sapatos, 6 calções, 4 boxers, 3 gravatas, 15 lenços de pano, 8 polos, 27 t-shirts /  Roupa Mulher: 90 
camisolas, blusas e t-shirts, 2 casacos grossos, 31 calças, 2 fatos de banho, 4 calções, 59 camisolas e 
casacos de malha, 7 pijamas, 2 blazers, 27 sapatos, 15 malas e sacos, 15 vestidos, 2 saias, 14 leggins, 
3 cintos, 3 fios, 10 soutiens  / Criança: 57 brinquedos, 17 sapatos, 2 saias, 11 calções, 8 vestidos, 6 
blusas, 35 camisolas e casacos, 1 tapete de chão, 7 boxers, 2 bonés, 3 cuecas, 2 fraldas de banho, 1 
babete, 1 óculos, 1 pijama, 35 pares de meias, 5 calções de banho, 13 collants, 4 gorros, 2 roupões, 
2 chapéus,  1 par de luvas, 1 cachecol, 1 cinto   / Vários: 205 livros, 15 copos variados, 2 quadros, 1 
abatjour, 1 relógio de parede, 1 máquina de aerossol, 14 conjuntos de lenções, 1 cobertor, 1 toalha 
de mesa, 4 cortinados, 1 colcha, 4 pegas de cozinha, 4 panos de cozinha, 16 encharpes, lenços e 
cachecóis, 1 powerbank e 1 capa de telemóvel  Renascer  

Porta Saber Brinquedos, no valor de 4.693€ 
Centro Comunitário Paroquial 
Nossa Senhora das Dores 

Porta Saber Brinquedos no valor total de 4.732€ 
Centro Social Paroquial de 
Oeiras 

Porta Saber Brinquedos, no valor de 10.429€ 
Santa Casa da Misericórdia de 
Oeiras 
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Rotary Club Produtos de Higiene, lençóis e atoalhados  

CERCIOEIRAS - Cooperativa de 
Educação e Reabilitação de 
Cidadãos com Incapacidade, CRL 

Seda Ibérica 
 Fraldas 3-6kg, 2-5 kg e 4-9 kg; 23 escovas de dentes; 14 pastas de dentes;2 caixas de compressas; 
diversos produtos alimentares 

Aldeias de Crianças SOS de 
Portugal 

Seda Ibérica 

11 pacotes de fraldas idoso tamanhos M e L, 5 resguardos, 11 pacotes de lenços de papel, 2 caixas 
de toalhitas para adulto, 7 embalagens de gel de banho, 3 cremes hidratantes, 2 máscaras de cabelo, 
2 embalagens de gel de barbear, 3 shampoos, 4 frascos de betadine, 3 caixas de pensos rápidos, 2 
desodorizantes, 20 gillettes 

Associação de Paralisia Cerebral 
de Lisboa 

Seda Ibérica 

1 jogo de mesa, puzzle, 2 cadernos quadriculados A5, 20 lápis de carvão, 13 esferográficas azuis, 3 
esferográficas pretas, 2 esferográficas verdes, 2 esferográficas encarnadas, 11 colas stick, 2 
borrachas, 1 caderno pautado, 2 caixas de lápis de cera, 3 caixas de lápis de cor, 1 caixa de canetas 
de feltro, 7 plasticinas, 2 livros para colorir, 1 aquarelas, folhas de cartolina 

Centro Social Paroquial de 
Barcarena 

SIC Esperança Mercado solidário 

Dress a Girl, United to Remake, 
Associação Família solidária de 
Oeiras e Oikos 

Solinca 
Fraldas, Fraldas Cueca, Meias de lã, Gorros, Camisolas interiores, Pijamas, Mantas, Produtos de 
higiene pessoal  

AAMA - Associação dos Amigos 
da Mulher Angolana 

Step ahead Entrega de Bens 
Associação Moinho em 
Movimento 

Teixeira Duarte  Oferta de 31 Cabazes Alimentares Associação A Casa de Betânia 

Teixeira Duarte  Entrega de Bens  
Fórum Sócio-Ocupacional de 
Oeiras - ARIA   

WyGroup  Oferta de Cabazes famílias 
Aldeias de Crianças SOS de 
Portugal 

WyGroup  Entrega de Bens Associação Pão da Vida 
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