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ACÇÃO DE 
VOLUNTARIADO GIRO

GRACE INTERVIR 
RECUPERAR ORGANIZARRECUPERAR ORGANIZAR

2006 … 2007… 
2008…2009…

Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial 



• Iniciativa de voluntariado empresarial com maior dimensão nacional 
que já contou com mais de 2.000 voluntários, 8.000 beneficiários e 60 
Associados

• Várias intervenções a nível nacional – Mês de Outubro

G.I.R.O.

• Várias intervenções a nível nacional – Mês de Outubro

Objectivo

Melhoria da qualidade de vida de jovens 
e crianças em risco, enquadrados em 
bairros carenciados ou em instituições 
de acolhimento, através de acções de 
requalificação e criação de espaços de 
lazer



G.I.R.O. 2006 

Amadora
Bairro de Santa Filomena, Mina

Bairro 6 de Maio, Venda Nova

Matosinhos
Creche do Bairro do Seixo ATL do 
Bairro de CustóiasBairro de Custóias

Porto
Instituto Profissional do Terço

Centro Juvenil de Campanhã

Seixal
Bairro da Cucena

Nº Voluntários - 350

Nº Empresas Participantes - 56

Nº Beneficiários - 650



G.I.R.O. 2007
Amadora
Bairro do Casal da Mina

Cascais
Casa da Criança de Tires

Centro Social Nossa Senhora de 
Fátima  

Fundação O Século

Guimarães

Associação de Apoio à Criança
CERCIGUI 
Fraterna

Nº Voluntários - 382

Nº Empresas Participantes - 68

Nº Beneficiários - 1250



G.I.R.O. 2008
Amadora
Espaço Criança, Bairro de Sta. Filomena 

Cascais
Centro de Apoio Social do Pisão 

Lisboa
Associação Paralisia Cerebral de Lisboa
Obra do Ardina

Nº Voluntários - 470

Nº Empresas Participantes - 61

Nº Beneficiários - 1360

Guimarães
Casa do Povo de Briteiros
Centro Social de Gondar

Porto
Obra do Frei Gil
Associação Católica Internacional ao 
Serviço da Juventude Feminina



G.I.R.O. 2009 

Porto
Lar de Nossa Senhora do Livramento
Lar Luísa Canavarro
Oficina de São José

Guimarães
Associação Recreativa Cultural Monte 
de São Pedro

AmadoraAmadora
SUBUD – Associação de Solidariedade 

Loures
Centro Infantil Nascer do Sol 
Centro Social Paroquial de Moscavide 
Centro Social e Paroquial Nuno Álvares 
Pereira de S. Tiago de Camarate 

Setúbal
Centro Jovem Tabor – Setúbal

Nº Voluntários - 319

Nº Empresas Participantes - 64

Nº Beneficiários - 3709



G.I.R.O. 2010

Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial 



G.I.R.O.

Total: 1891

Total: 11460 Total:44



Objectivos

– Afirmar o GRACE como grupo activo de responsabilidade social e pioneiro do 
voluntariado empresarial em Portugal;

– Disponibilizar aos associados e respectivos colaboradores uma experiência 
gratificante de responsabilidade social;gratificante de responsabilidade social;

– Reconhecer o mérito da actividade realizada pelo sector da economia social 
e solidária e contribuir para melhorar a qualidade de vida dos beneficiários;

– Permitir aos voluntários o contacto com realidades e vivências diferentes, 
alargando horizontes e despertando uma maior consciência social



Agir na Continuidade

- Envolvimento dos parceiros sedeados na comunidade
- Identificação de instituições com comprovada qualidade técnica e 
relevante mérito social
- Prioridade de zonas geográficas socialmente deprimidas
- Favorecimento de instituições que actuam na área da infância e 
juventudejuventude

O que mudou

- Aumentámos a duração do projecto (Mês Giro)
- Aumentámos os dias de cada intervenção
- Aumentámos a equipa de apoio ao evento
- Acrescentámos formação em voluntariado

Para além da intervenção em respostas sociais, vamos também intervir na 
criação de condições para o desenvolvimento do associativismo e da 
participação cívica, adaptando as sedes sociais das instituições.



Onde e quando vamos 
intervir?

Formação 
Voluntariado – 8 de 

Outubro

Porto – Dia 22 de 
Outubro

Faro – Dia 29 de 
Outubro

Alta de Lisboa – Dia 
15 de Outubro



Propostas de Instituições 
G.I.R.O. 2010

- S.A.O.M. – Serviços de Assistência Organizações de Maria – Porto

- Associação Criança e Vida – Porto

- Alta de Lisboa – Lisboa: - Alta de Lisboa – Lisboa: 

. ARAL – Associação de Residentes do Alto do Lumiar

. AVAL – Associação para a Valorização ambiental da Alta de Lisboa

. APEAL – Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar

. CEDL – Casa da Europa dos Distrito de Lisboa

. Centro Social da Musgueira

. AMBC – Associação de Moradores do Bairro das Calvanas

. AAEA – Associação de Apoio ao Estudante Africano e Comunidades

. Grupo Desportivo e Recreativo Tunelense

- Instituto D. Francisco Gomes - Faro

- Associação Uma Porta Amiga - Tavira



Lisboa 

Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial 

Alta de Lisboa



Associação de Residentes do Alto do Lumiar  

Associação para a Valorização ambiental da Alta de Lisboa 

. Natureza Jurídica : Associações sem fins lucrativos, criada a 22 de Novembro de 2006 e 25 de Setembro de 2009

. Respostas Sociais : Residentes da Alta de Lisboa

Caracterização da  AssociaçãoCaracterização da  Associação

A ARAL e AVAAL foram fundadas em Setembro/Novembro de 2006 com um conjunto de residentes interessados 
e envolvidos nas questões relacionadas com o desenvolvimento do Plano de Urbanização do Alto do Lumiar. Os 
seus principais objectivos consistem na defesa e promoção da Urbanização e valorização ambiental e do 
património; qualidade de vida dos residentes; criação e gestão de espaços verdes urbanos; dinamização de 

actividades culturais e participação cívica na procura de soluções para os problemas da comunidade.

Áreas de Intervenção e tipo de acção

Dada a impossibilidade de remodelação da Sede devido à ausência de autorização e chave, os voluntários que 
se destinavam a este espaço ocuparam-se com a limpeza e tratamento da relva da Escola Dom José. Os 
donativos permitiram a concretização das seguintes obras:

- Instalações eléctricas, canalização e reboco

- Pinturas extensivas da loja

- Colocação de Secretárias e Bancadas de Apoio



Número de Voluntários

10 voluntários

Empresas Participantes

ANA Aeroportos

Equipamento Necessário

Projecto de Arquitectura

Projecto das Especialidades (Canalizações, Electricidade, etc)

Material para pavimento da Loja

Cimento e Areia

Tintas, trinchas e pincéis

Equipamento eléctrico (tomadas, lâmpadas, fios eléctricos/cablagem)

Ligações Informáticas ( tomadas, cabos, etc.)

Canalizações



Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de 

Escolas do Alto do Lumiar

. Natureza Jurídica : Associação (Conselho de localização de sede local), criada a 25 de Março de 2009 

. Respostas Sociais : Crianças e Jovens do 1º, 2º e 3º ciclos

Caracterização da  Associação
A Comissão de Pais começou o seu trabalho no ano lectivo de 2004/2005 quando recriou um ATL para as 
crianças da escola. Foram convidados pela CML a tomar as rédeas das actividades de enriquecimento curricular, 

Áreas de Intervenção e tipo de acção

crianças da escola. Foram convidados pela CML a tomar as rédeas das actividades de enriquecimento curricular, 
criando a APEAL.O objectivo é desenvolver competências pessoais e sociais em crianças, promovendo a sua 

integração social, independentemente das características individuais e familiares de cada um. A Associação de 
Pais integra três Escolas do Ensino Básico de 1º ciclo e uma Escola Básica de 2º e 3ºciclo

Escola Básica de 1º Ciclo Nº 34 (Sala de Componente  de Apoio à Família e Sala do 1º ciclo): Pintura geral 
das salas; Montagem de diferentes equipamentos; Colocação de armários na parede.

Escola 2,3 D. José I – Remodelação do Pavilhão D : Pintura geral do espaço;  Reciclagem de equipamentos 
mobiliários (lixa e pintura de cadeiras e mesas); Pinturas de um ferro no interior da sala; Restauração de 
rodapés; Sala da APEAL – Arranjo de estores; colocação de mobiliário; colocação de um armário na parede.

Escola Básica 1º ciclo Maria da Luz Deus Ramos : Casas de Banho - pintura geral; revisão dos sistemas de 
canalização e torneiras; substituição de janelas e vidros; Refeitório – pintura geral; revisão de portas; 
substituição de vidros e janelas e de mobiliário; Exterior – Pintura geral das paredes; lavagem a jacto do chão;



Número de Voluntários

Empresas Participantes

Escola Básica de 1º Ciclo Nº 34 (Sala de Componente de Apoio à Família e Sala do 1º Ciclo): 10 voluntários

Escola 2,3 D. José I – Remodelação do Pavilhão D: 65 voluntários

Escola Básica 1º ciclo Maria da Luz Deus Ramos: 92 voluntários

Total: 167 Voluntários

Equipamento Necessário

Escola Básica de 1º Ciclo Nº 34 (Sala de Componente  de Apoio à Família ): 6 cabides; Armários de parede (brinquedos); 
2 espelhos de parede; 2 tapetes (tipo vinil); trinchas e rolos; tintas; Brinquedos; 1 DVD, 1 Aparelhagem. Sala do 1º ciclo: 1 ar 
condicionado; Armários; Material didáctico; 1 TV; 1 DVD; Tintas; Trinchas e rolos.

Escola 2,3 D. José I – Remodelação do Pavilhão D: 160l. tinta branca; 16 kits de pintura; Lixas para madeira e ferro; janelas 
e estores; porta de alumínio; 10 armações de iluminação; pincéis; portas e pequenos vidros; Material para remodelação de 
portas e janelas; 2 secretárias; 1 computador; 1 impressora; 1 estante de alumínio; tinta para rodapés; Placards de cortiça; 
Cortinados; 1 armário. Sala da APEAL: Tinta; trinchas e rolos; 1 tapete; Prateleiras; Almofadas; Armário de parede; 1 Banco 
de jardim; Plantas.

Escola Básica 1º ciclo Maria da Luz Deus Ramos : Tintas; trinchas e rolos; material canalização; janelas e vidros; 
aquecedores de parede; portas de entrada e cozinha; vidros e janelas; armário de loiça de alumínio; 12 cadeiras; Baloiços 
para recreio; dobradiças para portas; armários; painéis de pladur; 2 secretárias e 2 cadeiras; 1 Máquina de Café; 1 
Microondas; Dispensadores de sabonete; Dispensadores de papel higiénico;

Auchan, Danone, IBM, Lift Consulting, McDonalds, SAP, Servilusa



Fotos



Casa da Europa do Distrito de Lisboa

Caracterização da  Associação

. Natureza Jurídica : Associação sem fins lucrativos, criada a 18 de Julho de 2005

. Respostas Sociais : Público escolar e cidadãos em geral, nomeadamente residente na Alta de Lisboa

A CEDL é uma associação cívica sem fins lucrativos cujo objectivo fundamental é o debate e divulgação 
dos ideais europeus, numa perspectiva de cidadania. Esta casa faz parte de uma rede de cerca  de 130 
Instituições, espalhadas pela Europa e pretendem aproximar os diferentes actores da construção 

Áreas de Intervenção e tipo de acção

Instituições, espalhadas pela Europa e pretendem aproximar os diferentes actores da construção 
europeia. Para tal, disponibilizam documentação e promovem encontros, conferências, e acções de 
formação junto de jovens, escolas, empresas interessados na problemática europeia. 

Remodelação da loja da CEDL: 

-Rebocar paredes; Pinturas interiores das paredes; Colocação de pavimento e colocação de mobiliário



Número de Voluntários

Equipamento Necessário

Empresas Participantes 

6 voluntários

Citi, H Tecnic

Betonilha para 65 m2;

8 m2 de areia

40 lt de Tinta Plástica Branca

Equipamento para aplicação da betonilha

Afagador para a Betonilha

6 mesas de reunião

6 cadeiras de secretária

30 cadeiras de prancheta dobrável

1 estante para livros 202*200*28

1 armário de arquivo

2 computadores

1 impressora multifunções



Fotos



Centro Social da Musgueira

Caracterização da  Associação

. Natureza Jurídica : IPSS, nº 65/86, criada a 19 de Março de 1963

. Respostas Sociais : População do antigo Bairro da Musgueira Norte, actual Alta de Lisboa, nomeadamente

crianças e jovens dos 3 aos 21 anos

O Centro Social da Musgueira é uma IPSS fundada em 1963 para servir a população do antigo bairro 

Áreas de Intervenção e tipo de acção

O Centro Social da Musgueira é uma IPSS fundada em 1963 para servir a população do antigo bairro 
degradado da Musgueira Norte, hoje realojada na Alta de Lisboa. O seu trabalho centra-se não só na 
construção e viabilização de alguns equipamentos, mas também na mobilização de esforços para sensibilizar 
as entidades competentes para a necessidade de criar infra-estruturas no bairro. A sua missão passa também 
pela promoção social e humana, a capacitação, o Desenvolvimento, a Aprendizagem em conjunto e a 
Integração dos moradores.

Pintura exterior de dois edifícios do Centro; Pintura dos portões de ferro; Pintura das grades 
das janelas; Raspagem das paredes exteriores.



Número de Voluntários

Empresas Participantes

80 voluntários

AdvanceCare, Edifer, Fundação PT, Jones Lang LaSalle, Linklaters, Merck, Sahrp & Dohme, Servilusa

Equipamento Necessário

Andaimes móveis e fixos

620 Litros de tinta de água para exterior, cor branca

60 Litros de tinta de água para exterior, cor cinzenta

20 Litros de tinta de esmalte, cor verde garrafa

20 Rolos para tinta de água

20 trinchas para tinta de água

10 rolos para esmalte

10 pincéis para esmalte

20 tabuleiros

20 extensores de  2 m.



Fotos



Associação de Moradores do Bairro das Calvanas

Caracterização da  Associação

. Natureza Jurídica: Associação sem fins lucrativos, criada a 17 de Junho de 1983

. Respostas Sociais : População residente do Bairro das Calvanas

Áreas de Intervenção e tipo de acção

A AMBC desenvolveu, desde a sua criação a Junho de 1983, uma intensa actividade nas áreas desportivas, 
recreativa e cultural, movimentando nas modalidades de atletismo e futebol de cinco, em masculinos e 
femininos, entre os 6 e 16/17 anos, cerca de 120 atletas do Bairro das Calvanas

Por falta de condições, encontra-se inactiva desde 2005

Reboco e Pintura de paredes; Colocação de Pavimento;; Colocação de Instalação Eléctrica, Canalização 
de água; Colocação de um Balcão/Bar.



Número de Voluntários

Equipamento Necessário

16 voluntários

180 sacos de cimento para reboco e betonilha;

9 m3 de areia;

160 m2 de mosaico;

Empresas Participantes

160 m2 de mosaico;

100 Litros de tinta;

Material eléctrico;

Material para Canalização da Água;

Balcão/Bar;

Pequenos electrodomésticos (Microondas; 
Máquina de café, etc.)

Material para o bar: copos, pratos, talheres, etc.

AdvanceCare, Essilor, Merck, Sharp & Dohme, Montepio



Fotos



Associação de Apoio ao Estudante Africano e Comunidades

Caracterização da  Associação

. Natureza Jurídica: Associação sem fins lucrativos, criada a 17 de Fevereiro de 1999

. Respostas Sociais : Estudantes Africanos

A AAEE é uma Associação sem fins lucrativos de carácter cultural, de solidariedade social, de 

Áreas de Intervenção e tipo de acção

A AAEE é uma Associação sem fins lucrativos de carácter cultural, de solidariedade social, de 
formação e de integração profissional. O seu principal objectivo é contribuir para a valorização da 
formação científica, profissional e cultural dos estudantes africanos que frequentam 
Estabelecimentos de Ensino em Portugal e integração das comunidades em que estão inseridos, 
dando resposta às reais necessidades dos estudantes africanos no espaço Português e promovendo 
acções de ajuda mútua e de solidariedade entre os estudantes e comunidades afro-luso-brasileiros

Remodelação da Sede: 

Reboco e pintura das paredes; Colocação de  pavimento no chão; Instalação eléctrica; Colocação de mobiliário



Número de Voluntários

Empresas Participantes

10 voluntários

Accenture, Miranda, Correia, Amendoeira & Associados

Equipamento Necessário

Material de pintura: tintas, trinchas, rolos, tabuleiros

Cimento;

Material de instalação eléctrica; 

Pavimento para 45m2;

Mobiliário: 1 secretária, 1 cadeira ergonómica; 4 blocos de estantes; 4 maples; 1 mesa de 
centro; 8 cadeiras; 7 bancos de plástico; 1 mesa de reunião; 3 cadeiras operativas; bancadas de 
pladur para computadores

Material electrónico: 1 TV; 1 impressora; 1 máquina de café; 6 computadores; 1 câmara 
fotográfica; 1 câmara de vídeo; 1 projector



Fotos



Grupo Desportivo e Recreativo Tunelense

Caracterização da  Associação

. Natureza Jurídica: Associação Recreativa e Desportiva, criada a 8 de Junho de 1963

. Respostas Sociais : Estudantes Africanos

Áreas de Intervenção e tipo de acção

O Grupo Desportivo e Recreativo Tunelense é uma associação criada em 1963 por um grupo de amigos, na 
altura ainda no Casal Ventoso. Após terem estados sediados na Musgueira, passaram definitivamente até hoje 
para a Alta de Lisboa. Este grupo desenvolve actividades de diferentes naturezas sendo que, para além das 
modalidades desportivas, realiza diferentes actividades de convívio e encontro entre moradores da zona

Criação de uma sala de informática:

- Construção de duas paredes de Pladur; Pintura das paredes; Colocação de mesas e instalação de 
quatro computadores



Número de Voluntários

Empresas Participantes

7 voluntários

Equipamento Necessário

10 Placas de Pladur

3 Bancadas de parede para computadores

4 ou 5 Cadeiras giratórias para computador

2 Latas de tinta branca

4 ou 5 Computadores desktop

Accenture, Alcatel-Lucent



Fotos



Porto

Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial – RSE Portugal



Serviços de Assistência Organizações de Maria 

– S.A.O.M.

Caracterização da  Associação

. Natureza Jurídica: IPSS nº119/83, criada a 14 de Dezembro de 1984

. Respostas Sociais: População Idosa

Áreas de Intervenção e tipo de acção

A S.A.O.M.  é uma IPSS fundada em 1984 que tem como principal objectivo contribuir para o exercício de acções 
de promoção social dos mais carenciados, com vista à dignificação da Pessoa Humana. Inicialmente tinha um 
Jardim de Infância e um ATL, mas tendo em conta que a população maioritária da instituição era idosa, preferiu-se 
dar-se um maior relevo ao cuidado específico desta população levando ao encerramento do jardim e do ATL. 
Pretende-se assim assegurar a protecção e segurança necessária face à perda progressiva de autonomia; 
compensar a insuficiência dos recursos económicos, combater o isolamento e ainda auxiliar a família na sua 
função de protecção à velhice

Pintura do Refeitório; Pintura do corredor de acesso ao refeitório; Pintura de mobiliário do refeitório; Pintura da sala 
de actividades dos idosos; Pintura das marcas de estacionamento; Limpeza ambiental do antigo parque infantil; 
Pintura das grades do antigo parque infantil



Número de Voluntários

Empresas Participantes

32 voluntários

Auchan, Danone, Eurest

Equipamento Necessário

Material para pintura: 60 lt de tinta; trinchas, tabuleiros, rolos 

Material de adaptação das instalações: Corrimão e barras laterais para adaptação de WC e das vias de acesso às 
salas; Rampas de Acesso, Placas de Acrílico; Toldo;

Mobiliário: 10 cadeiras, 1 sofá, 5 mesas redondas, 20 cadeiras, telas

Material electrónico: 1 aparelhagem, 1 computador, 1 TV, 1 software de estimulação e treino de memória

Material para estimulação cognitiva e física: Physioballs, 10 arcos, pedaleiras, Therabands, pinos, cordas, tabuleiro 
de damas gigante, jogos de cartas; jogos de tabuleiro; jogos de estimulação cognitiva; 2 barras de apoio lateral na 
sala de actividades; 1 roda (tipo leme) de fixação à parede para estimulação sonora; 1 quadro 2mx1,5m de 
projecção e escrita combinados; 1 Projector; 20 colchões tipo “Yoga”; Material disponível para ginástica geriátrica

Auchan, Danone, Eurest



Fotos



Associação Criança e Vida

Caracterização da  Associação

. Natureza Jurídica: IPSS nº 54/81, criada a 11 de Dezembro de \1979

. Respostas Sociais: Crianças, Jovens e Idosos

A Associação Criança e Vida surge em 1979 com o objectivo de ocupar os tempos livres de crianças e 

Áreas de Intervenção e tipo de acção

A Associação Criança e Vida surge em 1979 com o objectivo de ocupar os tempos livres de crianças e 
jovens que vivam na ruas do Porto de modo saudável e educativo. A Associação tem vivido sempre dias 
difíceis, procurando abrir caminho à custa de muito trabalho  e com a ajuda de tantas pessoas que não 
hesitam em assumir compromissos, mesmo económicos, só explicáveis pela generosidade e empenho em 
colaborar nesta iniciativa, que continua a viver à sombra dos sonhos que a fizeram nascer. Começou  com 
“a escola criança e vida” com o 1º ciclo do ensino básico e hoje conta com creche e pré-escolar, ATL extra 
curricular, ATL Clássico e também Serviço de Apoio Domiciliário a Idosos. 

Pintura do refeitório; Pintura dos corrimãos e rodapés dos corredores de acesso ao 1º andar; Pintura das 
portas; Pintura das escadas de acesso ao recreio; Pintura das paredes do polivalente; Lixa e aplicação de 
primário nos armários do polivalente; Pintura das cadeiras do polivalente; Colocação de pavimento de borracha 
no parque infantil



Número de Voluntários

Empresas Participantes

34 voluntários

ANA Aeroportos, Fundação PT, IBM, Merck, Sharp & Dohme, Montepio, Prosegur, Unicer

Equipamento Necessário

Material de pintura: tintas e primários para paredes e ferro, tintas para pintura de portas, trinchas, tabuleiros 
e rolos

Mobiliário: 2 armários para o refeitório, 4 mesas de tampo redondo, 5 mesas meia-lua, 40 cadeiras (crianças 
de 2 anos); 1 armário de arrumação

Parque infantil: Placas de tartan para 65 m2

Material para substituição: placas de acrílico, placas de políméricos alveolares, 3 placas para tecto falso, 
placas de rede fixa, caleira em PVC, 

Outros: material didáctico e brinquedos 

ANA Aeroportos, Fundação PT, IBM, Merck, Sharp & Dohme, Montepio, Prosegur, Unicer



Fotos



Faro

Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial 



Instituto D. Francisco Gomes –

Casa dos Rapazes

Caracterização da  Associação

. Natureza Jurídica: IPSS, criada em 1944

. Respostas Sociais : Crianças e Jovens entre 6 e os 18 anos

O Instituto D. Francisco Gomes é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que acolhe, educa e integra na 
sociedade crianças e jovens que, por qualquer motivo, se viram privados de meio familiar normal.

Áreas de Intervenção e tipo de acção

sociedade crianças e jovens que, por qualquer motivo, se viram privados de meio familiar normal.
O objectivo máximo é fazer com que no seu espaço as crianças e jovens acolhidos recuperem o equilíbrio e a 
estabilidade emocional essenciais para a futura integração na família e na sociedade. 
Uma das principais lutas travadas pela instituição tem sido o combate ao insucesso escolar. Objectivo quem vem 
sendo alcançado com mérito, registando-se no último ano 80% de aproveitamento escolar entre os menores da 
instituição. No exterior da instituição, os rapazes frequentam escolas da Cidade de Faro e no interior, a que 
chamam casa. Contam com um equipa de professores de apoio que os incentiva e auxilia nas diversas tarefas 
didácticas. 

Recentemente abriu as portas para a sua Comunidade, com a abertura de uma Creche e Jardim de Infância

Pintura do chão do campo de futebol, pintura dos muros exteriores



Número de Voluntários

Empresas Associadas

31 voluntários

ANA Aeroportos, Auchan, Montepio

Equipamento Necessário

ANA Aeroportos, Auchan, Montepio

Baloiços de mola

Placas de rede e rede para balizas

1 saco de cimento

1 saco de areia

1 máquina para lavagem a jacto de água, 

Material para pintura: tintas, trinchas, rolos com extensões e tabuleiros

Tinta para pavimento do campo de futebol
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Associação Uma Porta Amiga

Caracterização da  Associação

. Natureza Jurídica: IPSS, criada em 2000.

. Respostas Sociais : Crianças e jovens em risco.

A Associação Uma Porta Amiga  é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que acolhe crianças e jovens 

Áreas de Intervenção e tipo de acção

A Associação Uma Porta Amiga  é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que acolhe crianças e jovens 
em risco, desenvolve programas de formação, inserção e reinserção profissional, social, educacional e familiar e 
intervém na área da saúde incentivando o apoio médico e psicológico.

A Associação pretende alargar a sua área de intervenção ao apoio a idosos e/ou inválidos em  todas as situações 
da falta ou diminuição dos meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho. Pretende ainda criar um lar de 
acolhimento às crianças, jovens, idosos, inválidos ou sem abrigo, criar uma creche, infantário e ATL e criar um 
espaço que dê resposta ao desenvolvimento das responsabilidades inerentes à função paternidade/maternidade.

Limpeza das matas envolventes e posterior colocação de rede de arame, colocação de mobiliário na sala e nos 
quartos, colocação de casca de carvalho.



Número de Voluntários

Empresas Participantes

52 voluntários

Secil

Equipamento Necessário

200 m2 de casca de carvalho

10 rolos de rede para vedação (rede, estacas e arame)

1 fole para delimitar dois espaços interiores

Material electrónico:1 TV, 1 aparelhagem, 1 leitor de DVD, 1 aparador de relva

Vários jogos (cartas, xadrez, damas, dominós)

Mobiliário interior: 2 sofás, 1 mesa de sala, 4 cadeiras, 2 quadros



Fotos



MATERIAL

G.I.R.O. em imagens

HUMANO



Muito Obrigada!
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Muito Obrigada!


