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Em 2019, o Grupo Portugália Restauração (doravante “Grupo” ou “Grupo Portugália”) subscreveu o Call to 

Action intitulado “A New Deal for Europe - Towards a sustainable future in the world”, no qual os CEOs 

declaram que estão prontos para o diálogo e fortalecimento do seu papel na sociedade. Enquanto líderes 

responsáveis apela à união de  todas as empresas, governos e sociedade civil em prol da sustentabilidade 

europeia, num inequívoco sinal de comprometimento da empresa para com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e para com a prosperidade de toda a Europa.

É precisamente no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que, este ano, o Grupo apresenta o 

seu Relatório de Responsabilidade Social Corporativa, sabendo que, apesar do nosso impacto ser a um nível 

micro e local, estamos dedicados a melhorar diariamente o nosso papel na vida dos colaboradores e nas 

comunidades onde estamos inseridos.

Em 2019, a área de Responsabilidade Social do Grupo conta com os seguintes recursos humanos, os quais 

disponibiliza aos seus colaboradores de forma totalmente gratuita:

 a) Coordenadora da área;

 b) 1 Psicólogo;

 c) 1 Assistente Social; e

 d) Voluntários.

RELATÓRIO
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2019
GRUPO PORTUGÁLIA RESTAURAÇÃO
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I. IGUALDADE DE GÉNERO E REDUÇÃO
   DE DESIGUALDADES

POLÍTICA DE DIVERSIDADE

O Grupo Portugália, através das organizações que o compõem, considera que todos os cidadãos têm a mesma 

dignidade social, são iguais perante a lei e devem beneficiar das mesmas oportunidades.

A igualdade de oportunidades não é alcançável se a diversidade não for reconhecida como um elemento 

positivo e, potencialmente, de enorme valor para as organizações.

O Grupo Portugália compromete-se a promover uma permanente cultura de respeito pela diversidade que 

defende que ninguém, nomeadamente, mas não exclusivamente, trabalhadores, clientes, fornecedores, pode 

ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão 

de:

• Género;

• Identidade de Género;

• Orientação sexual;

• Estado civil;

• Ascendência;

• Etnia;

• Língua;

• Território de origem;

• Cultura;

• Religião

• Convicções políticas ou ideológicas;

• Filiação sindical;

• Instrução;

• Situação económica; ou

• Condição social.

No Grupo Portugália todo o trabalho é realizado em equipa. Na composição das equipas valorizam-se as 

características distintivas dos seus elementos e o mérito de cada pessoa. Nesta data, prestam trabalho no Grupo 

27 (vinte e sete) nacionalidades.

O Grupo Portugália implementou e mantém uma cultura baseada no mérito, no respeito pelo outro e pela 

diversidade.

Nestes termos, o trabalhador ou candidato a emprego tem direito a igualdade de oportunidades e de tratamento 

no que se refere ao acesso ao emprego, à formação, promoção na carreira  e às condições de trabalho, 

particularmente as remuneratórias.

Para assegurar o direito à igualdade, à defesa do mérito e da diversidade, o Grupo Portugália implementou as 

seguintes políticas de Recursos Humanos, que se compromete a manter:

a) Critérios objetivos e transparentes de recrutamento e seleção e idênticas condições de contratação,  

em qualquer sector onde desenvolve a sua atividade e em todos os níveis hierárquicos; 

b) Política de acesso a todo o tipo de orientação, formação teórica e prática, e/ou reconversão                            

profissional de qualquer nível; 

c) Política de retribuição e outras prestações patrimoniais, promoção a todos os níveis hierárquicos e 

critérios para seleção de trabalhadores suportados em avaliação de desempenho; 

> Assistente Social trilingue;

> Loja Social- apoio a todos os colaboradores que chegam ao país sem uma rede de suporte, com artigos 

básicos para a sua casa e artigos de roupa para os próprios e as suas famílias;

> Parceria CEPAC e Crescer- apoio a todos os nossos colaboradores imigrantes e as suas famílias, com 

questões pessoais e familiares; apoio com o processo de legalização e aulas de Português para 

colaboradores Imigrantes.

IGUALDADE DE GÉNERO

Existe um balanço não só em termos globais entre o número de colaboradoras do sexo feminino (44%) e do 

sexo masculino (56%), como também nas diversas funções e níveis hierárquicos. Num total de 10 Diretores, 4 

são homens e 6 são mulheres, e num total de 21 Gestores de Unidade 7 são Mulheres e 14 são Homens. 

Em termos de remuneração, a mesma é estabelecida com base na função desempenhada e experiência na 

função, resultando em níveis salariais homogéneos entre homens e mulheres. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A violência doméstica, que na maioria dos casos é contra as mulheres, é um fenómeno complexo e 

multidimensional, que atravessa classes sociais, idades e regiões. 

Após atendimentos sociais realizados ao longo do ano, foram identificados 4 casos de Violência Doméstica no 

Grupo Portugália em 2019, sendo a totalidade dos casos contra mulheres. 

Ao identificar estes casos, disponibilizámo-nos a acompanhar as colaboradoras à APAV (apenas 2 das 4 

colaboradoras quiseram avançar com este apoio) e disponibilizámos apoio do psicólogo, de forma gratuita. Por 

outro lado, foi feito um acompanhamento constante dos casos, ao longo do ano, sempre disponibilizando a 

Assistente Social para qualquer necessidade das colaboradoras.

No Guia Prático Social (GPS) que o Grupo elaborou para todos os colaboradores, foram incluídos os contactos 

da Linha de Apoio à Vítima e morada da APAV. 

Paralelamente, tem sido realizado um trabalho de sensibilização sobre este tema junto dos Gerentes das 

Unidades.

d) Respeito pela filiação ou participação em estruturas de representação coletiva, ou em qualquer outra 

organização cujos membros exercem uma determinada profissão, incluindo os benefícios por elas 

atribuídos.

O Grupo Portugália seguirá as determinações constantes da legislação nacional sobre diversidade, bem como 

as normas emanadas das organizações internacionais de que Portugal faça parte e que vigorem na ordem 

jurídica portuguesa. 

CARTA DA DIVERSIDADE

O Grupo Portugália formalizou o seu compromisso com a Diversidade ao ser signatário da Carta Portuguesa 

para a Diversidade desde 31 de março de 2016, entendida como o reconhecimento, o respeito e a valorização 

da(s) diferença(s) entre as pessoas. Entende-se ainda a Diversidade como potenciadora de inovação, atração, 

retenção, promoção de talento e de competências diversas e representa uma mais-valia ao tornar a própria 

organização um espelho da sociedade onde se insere e atua.

SELO DA DIVERSIDADE

Em 2019 o Grupo Portugália foi galardoado com o “Selo da 

Diversidade”, fruto do nosso trabalho de Responsabilidade Social 

Externa e Interna, no que diz respeito ao tema da 

Empregabilidade: “Recrutamento, Seleção e Práticas de Gestão de 

Pessoas”. 

Este selo visa distinguir as organizações que realizem ou 

fomentem práticas enquadradas em políticas e estratégias de 

promoção da diversidade e da igualdade de oportunidades no trabalho, nomeadamente:

> Participação Plano de Desenvolvimento da Pena, Anjos e Arroios - apoio a vários projetos de 

empreendedorismo socioeconómico e cultural em Arroios. Destes 3 anos trabalho, resultaram várias 

parcerias em temas de intervenção prioritários que cruzam não só a nível de desenvolvimento 

comunitário, como também em termos de Responsabilidade Social Interna do Grupo, 

nomeadamente:

- Parceria com o Alto Comissariado para as Migrações- projeto “Refujobs” e Sessões de 

Recrutamento de pessoas Refugiadas;

- Parceria com o CEPAC e a Crescer - Sessões de Recrutamento para Refugiados e Imigrantes;

- Parceria com a Sociedade Alcoólica Anônima de Portugal - apoio a colaboradores e os seus 

familiares nos temas do alcoolismo e dependências;

- Parceria com o Inovinter, CEPAC e Crescer - cursos de português gratuitos para colaboradores da 

Portugália;

- Parceria com a Crescer, Unidade de Saúde da Baixa, Escola de Arroios- material sobre o acesso 

aos Serviços Nacionais de Saúde e à Educação, traduzidos em 7 idiomas (português, inglês, 

árabe, nepali, bengali, mandarim, urdu), colocado no Guia Prático Social para os colaboradores 

da Portugália e parceiros.

> Parceria com as Redes para a Empregabilidade de Lisboa- Sessões de Recrutamento para públicos de 

Bairros de Intervenção Prioritária e de vulnerabilidade social;

> Visitas de Estudo à Portugália Almirante Reis de no tema “Futuro Profissional”, de jovens estudantes de 

Agrupamentos de Escolas de Bairros de Intervenção Prioritária;



POLÍTICA DE DIVERSIDADE

O Grupo Portugália, através das organizações que o compõem, considera que todos os cidadãos têm a mesma 

dignidade social, são iguais perante a lei e devem beneficiar das mesmas oportunidades.

A igualdade de oportunidades não é alcançável se a diversidade não for reconhecida como um elemento 

positivo e, potencialmente, de enorme valor para as organizações.

O Grupo Portugália compromete-se a promover uma permanente cultura de respeito pela diversidade que 

defende que ninguém, nomeadamente, mas não exclusivamente, trabalhadores, clientes, fornecedores, pode 

ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão 

de:

• Género;

• Identidade de Género;

• Orientação sexual;

• Estado civil;

• Ascendência;

• Etnia;

• Língua;

• Território de origem;

• Cultura;

• Religião

• Convicções políticas ou ideológicas;

• Filiação sindical;

• Instrução;

• Situação económica; ou

• Condição social.

No Grupo Portugália todo o trabalho é realizado em equipa. Na composição das equipas valorizam-se as 

características distintivas dos seus elementos e o mérito de cada pessoa. Nesta data, prestam trabalho no Grupo 

27 (vinte e sete) nacionalidades.

O Grupo Portugália implementou e mantém uma cultura baseada no mérito, no respeito pelo outro e pela 

diversidade.

Nestes termos, o trabalhador ou candidato a emprego tem direito a igualdade de oportunidades e de tratamento 

no que se refere ao acesso ao emprego, à formação, promoção na carreira  e às condições de trabalho, 

particularmente as remuneratórias.

Para assegurar o direito à igualdade, à defesa do mérito e da diversidade, o Grupo Portugália implementou as 

seguintes políticas de Recursos Humanos, que se compromete a manter:

a) Critérios objetivos e transparentes de recrutamento e seleção e idênticas condições de contratação,  

em qualquer sector onde desenvolve a sua atividade e em todos os níveis hierárquicos; 

b) Política de acesso a todo o tipo de orientação, formação teórica e prática, e/ou reconversão                            

profissional de qualquer nível; 

c) Política de retribuição e outras prestações patrimoniais, promoção a todos os níveis hierárquicos e 

critérios para seleção de trabalhadores suportados em avaliação de desempenho; 

> Assistente Social trilingue;

> Loja Social- apoio a todos os colaboradores que chegam ao país sem uma rede de suporte, com artigos 

básicos para a sua casa e artigos de roupa para os próprios e as suas famílias;

> Parceria CEPAC e Crescer- apoio a todos os nossos colaboradores imigrantes e as suas famílias, com 

questões pessoais e familiares; apoio com o processo de legalização e aulas de Português para 

colaboradores Imigrantes.

IGUALDADE DE GÉNERO

Existe um balanço não só em termos globais entre o número de colaboradoras do sexo feminino (44%) e do 

sexo masculino (56%), como também nas diversas funções e níveis hierárquicos. Num total de 10 Diretores, 4 

são homens e 6 são mulheres, e num total de 21 Gestores de Unidade 7 são Mulheres e 14 são Homens. 

Em termos de remuneração, a mesma é estabelecida com base na função desempenhada e experiência na 

função, resultando em níveis salariais homogéneos entre homens e mulheres. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A violência doméstica, que na maioria dos casos é contra as mulheres, é um fenómeno complexo e 

multidimensional, que atravessa classes sociais, idades e regiões. 

Após atendimentos sociais realizados ao longo do ano, foram identificados 4 casos de Violência Doméstica no 

Grupo Portugália em 2019, sendo a totalidade dos casos contra mulheres. 

Ao identificar estes casos, disponibilizámo-nos a acompanhar as colaboradoras à APAV (apenas 2 das 4 

colaboradoras quiseram avançar com este apoio) e disponibilizámos apoio do psicólogo, de forma gratuita. Por 

outro lado, foi feito um acompanhamento constante dos casos, ao longo do ano, sempre disponibilizando a 

Assistente Social para qualquer necessidade das colaboradoras.

No Guia Prático Social (GPS) que o Grupo elaborou para todos os colaboradores, foram incluídos os contactos 

da Linha de Apoio à Vítima e morada da APAV. 

Paralelamente, tem sido realizado um trabalho de sensibilização sobre este tema junto dos Gerentes das 

Unidades.
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d) Respeito pela filiação ou participação em estruturas de representação coletiva, ou em qualquer outra 

organização cujos membros exercem uma determinada profissão, incluindo os benefícios por elas 

atribuídos.

O Grupo Portugália seguirá as determinações constantes da legislação nacional sobre diversidade, bem como 

as normas emanadas das organizações internacionais de que Portugal faça parte e que vigorem na ordem 

jurídica portuguesa. 

CARTA DA DIVERSIDADE

O Grupo Portugália formalizou o seu compromisso com a Diversidade ao ser signatário da Carta Portuguesa 

para a Diversidade desde 31 de março de 2016, entendida como o reconhecimento, o respeito e a valorização 

da(s) diferença(s) entre as pessoas. Entende-se ainda a Diversidade como potenciadora de inovação, atração, 

retenção, promoção de talento e de competências diversas e representa uma mais-valia ao tornar a própria 

organização um espelho da sociedade onde se insere e atua.

SELO DA DIVERSIDADE

Em 2019 o Grupo Portugália foi galardoado com o “Selo da 

Diversidade”, fruto do nosso trabalho de Responsabilidade Social 

Externa e Interna, no que diz respeito ao tema da 

Empregabilidade: “Recrutamento, Seleção e Práticas de Gestão de 

Pessoas”. 

Este selo visa distinguir as organizações que realizem ou 

fomentem práticas enquadradas em políticas e estratégias de 

promoção da diversidade e da igualdade de oportunidades no trabalho, nomeadamente:

> Participação Plano de Desenvolvimento da Pena, Anjos e Arroios - apoio a vários projetos de 

empreendedorismo socioeconómico e cultural em Arroios. Destes 3 anos trabalho, resultaram várias 

parcerias em temas de intervenção prioritários que cruzam não só a nível de desenvolvimento 

comunitário, como também em termos de Responsabilidade Social Interna do Grupo, 

nomeadamente:

- Parceria com o Alto Comissariado para as Migrações- projeto “Refujobs” e Sessões de 

Recrutamento de pessoas Refugiadas;

- Parceria com o CEPAC e a Crescer - Sessões de Recrutamento para Refugiados e Imigrantes;

- Parceria com a Sociedade Alcoólica Anônima de Portugal - apoio a colaboradores e os seus 

familiares nos temas do alcoolismo e dependências;

- Parceria com o Inovinter, CEPAC e Crescer - cursos de português gratuitos para colaboradores da 

Portugália;

- Parceria com a Crescer, Unidade de Saúde da Baixa, Escola de Arroios- material sobre o acesso 

aos Serviços Nacionais de Saúde e à Educação, traduzidos em 7 idiomas (português, inglês, 

árabe, nepali, bengali, mandarim, urdu), colocado no Guia Prático Social para os colaboradores 

da Portugália e parceiros.

> Parceria com as Redes para a Empregabilidade de Lisboa- Sessões de Recrutamento para públicos de 

Bairros de Intervenção Prioritária e de vulnerabilidade social;

> Visitas de Estudo à Portugália Almirante Reis de no tema “Futuro Profissional”, de jovens estudantes de 

Agrupamentos de Escolas de Bairros de Intervenção Prioritária;



POLÍTICA DE DIVERSIDADE

O Grupo Portugália, através das organizações que o compõem, considera que todos os cidadãos têm a mesma 

dignidade social, são iguais perante a lei e devem beneficiar das mesmas oportunidades.

A igualdade de oportunidades não é alcançável se a diversidade não for reconhecida como um elemento 

positivo e, potencialmente, de enorme valor para as organizações.

O Grupo Portugália compromete-se a promover uma permanente cultura de respeito pela diversidade que 

defende que ninguém, nomeadamente, mas não exclusivamente, trabalhadores, clientes, fornecedores, pode 

ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão 

de:

• Género;

• Identidade de Género;

• Orientação sexual;

• Estado civil;

• Ascendência;

• Etnia;

• Língua;

• Território de origem;

• Cultura;

• Religião

• Convicções políticas ou ideológicas;

• Filiação sindical;

• Instrução;

• Situação económica; ou

• Condição social.

No Grupo Portugália todo o trabalho é realizado em equipa. Na composição das equipas valorizam-se as 

características distintivas dos seus elementos e o mérito de cada pessoa. Nesta data, prestam trabalho no Grupo 

27 (vinte e sete) nacionalidades.

O Grupo Portugália implementou e mantém uma cultura baseada no mérito, no respeito pelo outro e pela 

diversidade.

Nestes termos, o trabalhador ou candidato a emprego tem direito a igualdade de oportunidades e de tratamento 

no que se refere ao acesso ao emprego, à formação, promoção na carreira  e às condições de trabalho, 

particularmente as remuneratórias.

Para assegurar o direito à igualdade, à defesa do mérito e da diversidade, o Grupo Portugália implementou as 

seguintes políticas de Recursos Humanos, que se compromete a manter:

a) Critérios objetivos e transparentes de recrutamento e seleção e idênticas condições de contratação,  

em qualquer sector onde desenvolve a sua atividade e em todos os níveis hierárquicos; 

b) Política de acesso a todo o tipo de orientação, formação teórica e prática, e/ou reconversão                            

profissional de qualquer nível; 

c) Política de retribuição e outras prestações patrimoniais, promoção a todos os níveis hierárquicos e 

critérios para seleção de trabalhadores suportados em avaliação de desempenho; 
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> Assistente Social trilingue;

> Loja Social- apoio a todos os colaboradores que chegam ao país sem uma rede de suporte, com artigos 

básicos para a sua casa e artigos de roupa para os próprios e as suas famílias;

> Parceria CEPAC e Crescer- apoio a todos os nossos colaboradores imigrantes e as suas famílias, com 

questões pessoais e familiares; apoio com o processo de legalização e aulas de Português para 

colaboradores Imigrantes.

IGUALDADE DE GÉNERO

Existe um balanço não só em termos globais entre o número de colaboradoras do sexo feminino (44%) e do 

sexo masculino (56%), como também nas diversas funções e níveis hierárquicos. Num total de 10 Diretores, 4 

são homens e 6 são mulheres, e num total de 21 Gestores de Unidade 7 são Mulheres e 14 são Homens. 

Em termos de remuneração, a mesma é estabelecida com base na função desempenhada e experiência na 

função, resultando em níveis salariais homogéneos entre homens e mulheres. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A violência doméstica, que na maioria dos casos é contra as mulheres, é um fenómeno complexo e 

multidimensional, que atravessa classes sociais, idades e regiões. 

Após atendimentos sociais realizados ao longo do ano, foram identificados 4 casos de Violência Doméstica no 

Grupo Portugália em 2019, sendo a totalidade dos casos contra mulheres. 

Ao identificar estes casos, disponibilizámo-nos a acompanhar as colaboradoras à APAV (apenas 2 das 4 

colaboradoras quiseram avançar com este apoio) e disponibilizámos apoio do psicólogo, de forma gratuita. Por 

outro lado, foi feito um acompanhamento constante dos casos, ao longo do ano, sempre disponibilizando a 

Assistente Social para qualquer necessidade das colaboradoras.

No Guia Prático Social (GPS) que o Grupo elaborou para todos os colaboradores, foram incluídos os contactos 

da Linha de Apoio à Vítima e morada da APAV. 

Paralelamente, tem sido realizado um trabalho de sensibilização sobre este tema junto dos Gerentes das 

Unidades.

d) Respeito pela filiação ou participação em estruturas de representação coletiva, ou em qualquer outra 

organização cujos membros exercem uma determinada profissão, incluindo os benefícios por elas 

atribuídos.

O Grupo Portugália seguirá as determinações constantes da legislação nacional sobre diversidade, bem como 

as normas emanadas das organizações internacionais de que Portugal faça parte e que vigorem na ordem 

jurídica portuguesa. 

CARTA DA DIVERSIDADE

O Grupo Portugália formalizou o seu compromisso com a Diversidade ao ser signatário da Carta Portuguesa 

para a Diversidade desde 31 de março de 2016, entendida como o reconhecimento, o respeito e a valorização 

da(s) diferença(s) entre as pessoas. Entende-se ainda a Diversidade como potenciadora de inovação, atração, 

retenção, promoção de talento e de competências diversas e representa uma mais-valia ao tornar a própria 

organização um espelho da sociedade onde se insere e atua.

SELO DA DIVERSIDADE

Em 2019 o Grupo Portugália foi galardoado com o “Selo da 

Diversidade”, fruto do nosso trabalho de Responsabilidade Social 

Externa e Interna, no que diz respeito ao tema da 

Empregabilidade: “Recrutamento, Seleção e Práticas de Gestão de 

Pessoas”. 

Este selo visa distinguir as organizações que realizem ou 

fomentem práticas enquadradas em políticas e estratégias de 

promoção da diversidade e da igualdade de oportunidades no trabalho, nomeadamente:

> Participação Plano de Desenvolvimento da Pena, Anjos e Arroios - apoio a vários projetos de 

empreendedorismo socioeconómico e cultural em Arroios. Destes 3 anos trabalho, resultaram várias 

parcerias em temas de intervenção prioritários que cruzam não só a nível de desenvolvimento 

comunitário, como também em termos de Responsabilidade Social Interna do Grupo, 

nomeadamente:

- Parceria com o Alto Comissariado para as Migrações- projeto “Refujobs” e Sessões de 

Recrutamento de pessoas Refugiadas;

- Parceria com o CEPAC e a Crescer - Sessões de Recrutamento para Refugiados e Imigrantes;

- Parceria com a Sociedade Alcoólica Anônima de Portugal - apoio a colaboradores e os seus 

familiares nos temas do alcoolismo e dependências;

- Parceria com o Inovinter, CEPAC e Crescer - cursos de português gratuitos para colaboradores da 

Portugália;

- Parceria com a Crescer, Unidade de Saúde da Baixa, Escola de Arroios- material sobre o acesso 

aos Serviços Nacionais de Saúde e à Educação, traduzidos em 7 idiomas (português, inglês, 

árabe, nepali, bengali, mandarim, urdu), colocado no Guia Prático Social para os colaboradores 

da Portugália e parceiros.

> Parceria com as Redes para a Empregabilidade de Lisboa- Sessões de Recrutamento para públicos de 

Bairros de Intervenção Prioritária e de vulnerabilidade social;

> Visitas de Estudo à Portugália Almirante Reis de no tema “Futuro Profissional”, de jovens estudantes de 

Agrupamentos de Escolas de Bairros de Intervenção Prioritária;

44%
MULHERES

56%
HOMENS
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O Grupo Portugália tem, como foco principal da Responsabilidade Social, o bem-estar dos seus colaboradores. 

Nestes 4 anos de formalização e consolidação do Departamento, a aproximação aos colaboradores e 

auscultação deste nosso principal Stakeholder da Responsabilidade Social, permitiu uma melhoria contínua 

das iniciativas e um maior impacto na vida dos colaboradores.

A aproximação dos colaboradores ao DRS permitiu também identificar os problemas sociais complexos que 

afetam a grande maioria das pessoas que nos pedem apoio, nomeadamente:

  Problemas de habitação - rendas muito elevadas que absorvem uma parte cada vez mais significativa do 

salário, causando dificuldades acrescidas na gestão do orçamento familiar (que por sua vez levam à 

utilização de crédito para complemento do orçamento e consequentemente ao sobre-endividamento);

  Estruturas familiares complicadas, por vezes com muitos membros da família direta e indireta como 

dependentes e apenas uma fonte de rendimento;

  Famílias monoparentais, que na maioria das vezes não recebem qualquer tipo de apoio por parte do 

cônjuge, criando uma grande dificuldade na gestão do orçamento familiar (associada às questões 

anteriores);

  Colaboradores imigrantes isolados, sem uma rede de suporte e com um grande desconhecimento sobre 

o acesso a serviços públicos na sua zona de residência;

  Doenças oncológicas e gastos elevados com a saúde.

A identificação destes problemas sociais complexos que afetam cada vez mais colaboradores levou a que o 

tipo de apoio que o DRS presta aos mesmos mudasse de paradigma; já não nos chegam tantos pedidos de 

apoio relacionados com problemas pontuais inesperados (uma dívida em atraso; um gasto inesperado que afeta 

o orçamento familiar no mês X; etc.), mas sim, problemas de longa duração, sem uma “solução imediata”. 

ASSISTENTE SOCIAL

De forma a poder proporcionar o melhor apoio e aconselhamento possível aos colaboradores, e perante o 

cenário acima descrito, o Departamento de Responsabilidade Social (DRS) conta desde o início com uma 

Assistente Social, assegurando não só uma resposta concertada a cada pedido de apoio, como também 

entender junto do colaborador a raiz do problema e uma solução a longo-prazo.

Conforme foi mencionado anteriormente, o Grupo trabalha com muitos colaboradores de contextos 

socioeconómicos e familiares vulneráveis, de bairros de intervenção prioritária, famílias monoparentais, 

imigrantes e refugiados sem rede de suporte em Portugal, e, portanto, uma grande maioria dos apoios prestados 

são a nível de encaminhamentos e atendimentos sociais; assegurar respostas em momentos de crise e situações 

inesperadas; assegurar a alimentação do Agregado Familiar; apoio ao sobre-endividamento; informações sobre 

o acesso aos serviços públicos de saúde e educação e apoio personalizado a cada situação e contexto do 

colaborador e da sua família.

Devido ao aumento significativo de colaboradores imigrantes e o aumento do pedido de apoio relacionados 

com desconhecimento do acesso aos serviços em Portugal, para 2020 está contemplado, via CEPAC, o 

investimento numa segunda Assistente Social Externa, com vasta experiência nestes temas. Paralelamente, 

acreditamos também que terá benefícios para colaboradores que não se sentem à vontade para pedir apoio 

internamente.
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GUIA PRÁTICO SOCIAL (GPS)

Em 2019 o Departamento realizou 113 atendimentos sociais a colaboradores do Grupo, e ficou claro que a 

maioria dos pedidos de apoio estavam relacionados com desconhecimento sobre o acesso aos serviços 

públicos e questões jurídicas. 

Por outro lado, verificámos também um grande desconhecimento dos serviços públicos de apoio a questões 

sociais disponíveis nas zonas de residência do colaborador(Assistente Social das Juntas de Freguesias; serviços 

da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; como funciona a Segurança Social; como funciona o sistema 

Nacional de Saúde, os escalões sociais nas creches, entre outros), o que significa que os colaboradores que 

vivem em situações de vulnerabilidade sociofamiliar, não recorrem a respostas sociais públicas existentes que 

podem ser um grande apoio a longo-prazo.

Como resposta, foi desenvolvido um GPS- Guia Prático Social, 

onde colocámos informação estratégica sobre as principais 

questões que nos chegaram ao longo destes 4 anos, como uma 

ferramenta prática para os próprios colaboradores serem ativos na 

resolução de problemas pessoais e familiares.

Com o apoio dos nossos parceiros do Plano de Desenvolvimento 

da Pena, Anjos e Arroios- o CEPAC, CRESCER, a USF da Baixa a 

APISAL e o GABIP Almirante Reis- a secção sobre o acesso ao SNS 

e à Educação, estão traduzidos em 7 idiomas (português, inglês, 

árabe, nepali, bengali, mandarim, urdu), assegurando que todos os 

colaboradores compreendem a informação partilhada. O Guia foi 

distribuído a 100% dos colaboradores do Grupo em dezembro de 

2019, na entrega dos “Cabazes Viva”.

LOJA VIVA

A “Loja Viva” é uma loja de produtos que são doados de colaborador para colaborador, sem qualquer custo, 

como uma forma de entreajuda da família Portugália - desde artigos para casa (lençóis, toalhas, loiça, 

decoração, entre outros); roupa, calçado e acessórios de bebé, criança, adolescente e adulto, brinquedos, entre 

outros.

Para além dos artigos doados de colaborador para colaborador, o DRS conta também com uma verba anual 

para dar resposta a pedidos específicos de bens e artigos essenciais que não se encontram na loja, que nenhum 

colaborador tenha disponível para doação ou que por questões de higiene devem ser adquiridos.

Esta iniciativa tem sido uma resposta muito valorizada, sobretudo por colaboradores imigrantes na sua chegada 

a Portugal, em termos de artigos para casa e roupa de criança. A equipa da Manutenção do Grupo Portugália 

apoia também com a entrega de artigos mais volumosos nas casas dos colaboradores, como uma forma de 

Voluntariado interno.

KIT “VIVA BEBÉ”

O Grupo apoia todos os colaboradores que vão ser pais, a dar as boas-vindas ao novo membro da família. 

Quando nasce um “bebé Portugália”, o Grupo oferece um Kit robusto, com todos os artigos básicos para o 

cuidado do bebé no primeiro mês (fraldas, cremes, produtos de higiene) e um Cartão Sonae no valor de €25. 

Paralelamente os colaboradores podem aceder a artigos de bebé na Loja Viva de forma gratuita, e com a verba 

da Loja Viva foram adquiridos também vários produtos de criança solicitados por colaboradores, que não 

conseguiram ser obtidos via doação.

CABAZ VIVA

Para celebrar o final do ano e a época festiva, o Grupo entrega anualmente um “Cabaz Viva” a cada 

colaborador e um presente a cada filho, dos 0 aos 12 anos de idade, incluindo Franchisados. O Cabaz contém 

artigos alimentares muito valorizados pelos colaboradores, e os brinquedos são sempre muito apreciados pelos 

mesmos e os seus filhos.

De forma a apoiar os projetos de Empreendedorismo Sociocultural que surgiram do Plano de Desenvolvimento 

da Pena, Anjos e Arroios, adquirimos também 180 Tot bags, elaborados pelo projeto “Transitórias- CosturArte”, 

entregue a cada colaborador do Centro de Apoio e cada Gerente de Unidade, para celebrar a época festiva e 

promover a não utilização de sacos de plástico. 

Adquirimos também 180  bolachas elaboradas pelo projeto “Desafio Jovem”, com 

o objetivo de apoiar na angariação de fundos deste projeto, depois de termos 

estado presentes como Júris no Pitch final de várias instituições no tema de “Como 

mobilizar Empresas para Projetos Sociais”, com os parceiros GRACE e Fundação 

Aga Khan.

“Em nome da Direção do Desafio Jovem, gostávamos de agradecer o 

envolvimentoda Portugália Restauração na aquisição das nossas bolachinhas 

solidárias, o que nos deixou muito felizes e que nos permitiu angariar 

alguns recursos para a nossa instituição.”

RESULTADOS APOIO SOCIAL A COLABORADORES 2019

Serviço Social
Em 2019 vimos um aumento significativo no número de Atendimentos Sociais, de 113 em 2018 

para 221 em 2019, dando resposta a 100% dos pedidos de apoio. O número de colaboradores que 
pediu apoio aumentou de 81 em 2018 para 152 em 2019, demonstrando que os esforços para 

melhorar a comunicação entre o DRS e os colaboradores têm sido positivos.

Despensa Solidária
A iniciativa Despensa Solidária- apoio que pretende responder a dificuldades inesperadas e 

pontuais dos colaboradores, mediante a entrega de um Cartão Sonae no valor de €25, durante um 
período avaliado caso a caso - foi a única iniciativa que viu um decréscimo de 155 cartões 

entregues em 2018, para 121 em 2019. Conforme explicado acima, este decréscimo prende-se ao 
facto da mudança de paradigma e tipologia dos pedidos de apoio, e a um maior número de 

encaminhamentos para serviços sociais e públicos.
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para dar resposta a pedidos específicos de bens e artigos essenciais que não se encontram na loja, que nenhum 
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apoia também com a entrega de artigos mais volumosos nas casas dos colaboradores, como uma forma de 
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9 PO
RT

U
G

Á
LI

A
 V

IV
A

 |
 R

EL
AT

Ó
R

IO
 R

ES
PO

N
SA

B
IL

ID
A

D
E 

SO
C

IA
L 

20
19

O número de visitas à Loja Viva aumentou visivelmente de 50 visitas e 963 artigos doados em 
2018, para 88 visitas e 1692 artigos doados em 2019. Em 2019 foram adquiridos 445 artigos para 

casa, e 91 artigos de roupa.

De referir que a Loja Viva é gerida por equipas de Voluntários do Grupo.

Em 2019, o Grupo entregou 20 Kits “Viva Bebé”.
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Em 2019, o Grupo entregou 1060 “Cabazes Viva”, 392 Brinquedos, 180 Pacotes de Bolachas do 
“Desafio Jovem” e 180 Tot Bags do projeto “Transitórias-CosturArte”.

Dentro de cada Cabaz Viva, foi colocado um Guia Prático Social, para assegurar que cada um dos 
colaboradores do Grupo tinha acesso ao mesmo.

Em 2019, o DRS alocou uma verba de €10,105, a fundo perdido, dos quais €5,799 para apoiar 
colaboradores com gastos de Saúde e €4,306 para apoiar problemas habitacionais inesperados.
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“Era uma vez um grupo de pessoas oriundas do mundo inteiro 

que se juntaram na zona da Almirante de Reis para fazer parte

de um projeto muito especial. Partilharam culturas, saberes,

arte e pôs-se mãos à obra para fazer chegar a todos o poder

da partilha e da diversidade cultural, 

nascendo assim o CosturArte.

Por um mundo melhor, produziu-se estes Tot bags, inspirados nos 

azulejos da Portugália, na arte Islâmica e na técnica do chibori; 

que costurados por mãos de diferentes partes do mundo sob o sol 

de Portugal, apelam à redução dos sacos de plástico.

Este projeto criativo com o poder mágico de juntar pessoas que, sem se aperceberem, estavam à procura umas 

das outras. As mãos aprenderam a criar sonhos e quão grandes podem ser juntas na preservação do nosso 

planeta.”

O Jantar de fim de ano do Grupo, foi de novo um “Jantar Solidário” realizado pelos nossos parceiros “A Casa dos 

Sabores”, uma iniciativa da Casa de Proteção e Amparo de Santo António, que é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social com a missão de apoiar a causa da maternidade desprotegida, sendo a Casa dos Sabores uma 

iniciativa que garante a sustentabilidade da Instituição.

SAÚDE 

Sabemos que, derivado de trabalharmos com várias famílias em situações de vulnerabilidade social, existe alguma 

dificuldade com gastos na área da saúde elevados (especialmente em áreas que o SNS não cobre, como saúde oral 

e visual) dos colaboradores e dos seus familiares diretos. Neste sentido, e após vários Atendimentos Sociais, o DRS 

criou uma “Bolsa Social” para dar respostas a esta necessidade, apoiando colaboradores e os seus familiares 

diretos na compra de medicamentos, óculos, obras urgentes nas suas habitações, entre outros.

Por outro lado, sabemos também que durante períodos de baixas-médicas, ao receber apenas entre 50 e 60% do 

vencimento via Segurança Social, colaboradores em situação de vulnerabilidade social (famílias numerosas; mães 

solteiras; desemprego do cônjuge; imigrantes sem rede de apoio; entre outros) podem passar dificuldades. Neste 

sentido, e após Atendimento Social, o DRS apoia os colaboradores durante os períodos de baixa, de acordo com 

cada situação e contexto familiar.

Em 2019 acompanhámos uma colaboradora do Bangladesh a 2 consultas no Hospital, dado que a mesma não 

falava Português e precisava apoio para entender a informação passada pelos médicos. 

SAÚDE MENTAL

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não somente ausência de doença (…) no qual o indivíduo percebe as suas capacidades, pode lidar com 

o stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere”.

Portugal é o 2.º país com maior prevalência de perturbação de ansiedade e depressão da Europa, onde se 

estima que mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica. 

Consequentemente, as respostas no tema da Saúde Mental no SNS são por vezes insuficientes ou não são 

compatíveis com os horários da restauração, e os preços inacessíveis do setor privado dificultam a que as 

pessoas, e no caso da Portugália, os colaboradores, possam ter acesso a serviços psicoterapêuticos perante 

problemas de Saúde Mental.

Esta constatação, ao longo de vários anos de atendimentos a colaboradores onde se identificaram problemas 

de saúde mental, levaram a que o Grupo mantivesse a sua parceria com um Psicólogo Externo, que iniciou em 

2018, assegurando o acesso de todos os colaboradores com necessidade deste serviço, de forma gratuita.

Apesar de vermos um aumento no número de colaboradores a procurarem este apoio entre 2018 e 2019, é 

importante destacar que ainda existe um grande preconceito em assumir a necessidade de ser acompanhado 

por um psicólogo (apesar de ser confidencial) e notamos também uma dificuldade dos colaboradores 

permanecerem no acompanhamento psicoterapêutico, uma vez que é um processo longo e exigente a nível 

emocional.

JUSTIÇA

De acordo com a Constituição da República Portuguesa, todos os cidadãos têm ao seu dispor proteção jurídica 

de forma gratuita acesso aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses, não podendo a justiça ser 

denegada por insuficiência de meios económicos. Contudo, muitos colaboradores desconhecem os seus 

direitos e como ter acesso a serviços de Justiça.

Para fazer face a esta falta de informação, nos Atendimentos Sociais apoiamos colaboradores que precisam de 

apoio jurídico para os serviços públicos e sociais correspondentes, perante situações que requerem ação legal.

Contudo, o acesso a apoio jurídico pode ser um processo demorado e complicado, especialmente para 

colaboradores em situações de vulnerabilidade socioeconómica ou que não falam bem português.

Neste sentido, contamos com a assessoria jurídica, a título de Pro-Bono, do escritório de advogados com quem 

o Grupo tem uma avença que dá apoio gratuito a todos os colaboradores que não conseguem aceder aos 

serviços gratuitos do Estado atempadamente e que se encontram em situações litigiosas em diversos temas 

(habitação; responsabilidades parentais, entre outros), assegurando assim o acesso à justiça para todos.

“(...) Acho que é muito importante e pouco visto infelizmente, ter apoio em diversas áreas sociais” 

Participante Nº62

60,7% dos colaboradores está “Muito Satisfeito” com as atuais ações e medidas de Responsabilidade 

Social Interna do Grupo Portugália e 39,3% dos colaboradores está “Satisfeito”;

Poucos são os colaboradores que apresentam sugestões de melhoria para a Portugália Viva. As sugestões 

incluem as seguintes:

“(...) Poderiam criar uma secção mais próxima ou dirigida apenas aos franchisings” Participante Nº24

“Apoio a nível do seguro de saúde e bolsas escolares mais vastas” 

Participante Nº34

“Informação constante e regular dentro das lojas e uma presença mensal na loja” Participante Nº53

Por outro lado, foram vários os colaboradores que afirmaram que estavam muito satisfeitos e que não 

tinham nenhuma proposta de melhoria. 

“Continuar a fazer o bem a muita gente como sempre fez” Participante Nº6

“Acho que está a fazer um ótimo trabalho não precisa de melhorar nada” Participante Nº11

“Nada! Ajudam todos os grupos e o apoio que me deram ajudou muito” 

Participante Nº20

“Para mim devem continuar com o excelente trabalho que tem feito até agora.” Participante Nº28

AUSCULTAÇÃO AOS STAKEHOLDERS INTERNOS - COLABORADORES

Em 2019, contámos com a colaboração da aluna Maria do Carmo Sotto-Mayor de Magalhães que, no âmbito 

da sua tese de mestrado subordinada ao tema: "A Responsabilidade Social Interna do Grupo Portugália 

Restauração: Estudo de Caso", participou na auscultação anual que o Grupo realiza aos seus colaboradores- 

os Stakeholders-Internos da Responsabilidade Social.

Para tal, foi elaborado um questionário e foram visitados mais de 20 estabelecimentos espalhados por todo o 

país e mais de 63 colaboradores foram inquiridos de forma anónima. Este questionário teve como objetivo 

entender a perceção da Responsabilidade Social Interna por parte dos colaboradores e os resultados foram os 

seguintes:

98,4% dos colaboradores já tinha ouvido falar da Portugália Viva; 

41% dos colaboradores já tinha recorrido ao apoio da Portugália Viva, sendo que, alguns destes 

recorreram ao pedido de apoio mais do que uma vez;

Quando questionados sobre o que é que esse apoio significou, 62,1% responderam que resolveu o 

problema; 24,1% responderam que ajudou no problema, mas não resolveu totalmente; os restantes 

13,8% responderam que ajudou na resolução do problema;

“A Loja Social” foi o apoio mais utilizado pelos colaboradores;

A Portugália Viva foi positivamente avaliada, sendo que 78,7% dos colaboradores considera que “Faz 

um trabalho excelente” e os restantes 21,3% avaliaram como “Faz um bom trabalho” sendo que zero 

colaboradores indicaram as opções “Não faz mais do que a sua obrigação” e “Faz um mau trabalho”;”;

Quando questionados sobre se as medidas de responsabilidade social interna existentes respondiam às 

necessidades dos colaboradores da Portugália o resultado foi positivo sendo que 62,7% responderam 

que “Responde muito bem” e 37,3% reponderaram que “Responde bem”;

98,4% pessoas considera que é uma mais-valia trabalhar numa empresa que tem um departamento de 

Responsabilidade social interna, com as seguintes justificações:

“(...) Proximidade junto das pessoas que no fundo são quem sustenta o negócio” Participante Nº 1

“Porque significa que estão interessados no bem-estar dos seus colaboradores” Participante Nº 3

“Porque dão apoio quando eu preciso e posso sempre bater à porta…o meu obrigada não tem 

tamanho... eu tenho família que não está em Portugal e a Portugália é a única família que tenho.” 

Participante Nº4

“(...)Penso que ter alguém com este cargo e de uma forma geral ajudar os colaboradores em diversas 

vertentes faz com que as mesmas se sintam mais acolhidos e apoiados e saberem que podem sempre 

contar com a empresa, nunca esquecendo que têm de mostrar um bom trabalho!” Participante Nº7

“(...) Ajuda muito os trabalhadores a ter mais motivação” Participante Nº14

“Porque é de louvar uma empresa que se preocupa com a vida dos seus trabalhadores e dentro e fora 

das unidades de trabalho.” Participante Nº 31

“Porque sentimos mais apoio e valorização” Participante Nº24

“(...) É uma forma de complementar as necessidades. A empresa mostra preocupação pelos 

colaboradores. De certa forma ajuda a manter equipas visto que não necessitam de procurar apoio 

externo.” Participante Nº34



II. SAÚDE, BEM-ESTAR E JUSTIÇA

Em 2019 vimos um aumento significativo no número de consultas; um total de 30 consultas 
em 2019, comparando com 13 consultas em 2018. 

O número de colaboradores acompanhados pelo psicólogo aumentou de 8 em 2018 para 12 
em 2019.

Em 2019 disponibilizámos apoio jurídico a 4 colaboradores do Grupo, dando resposta a 100% 
dos pedidos de apoio em temas jurídicos.

“Era uma vez um grupo de pessoas oriundas do mundo inteiro 

que se juntaram na zona da Almirante de Reis para fazer parte

de um projeto muito especial. Partilharam culturas, saberes,

arte e pôs-se mãos à obra para fazer chegar a todos o poder

da partilha e da diversidade cultural, 

nascendo assim o CosturArte.

Por um mundo melhor, produziu-se estes Tot bags, inspirados nos 

azulejos da Portugália, na arte Islâmica e na técnica do chibori; 

que costurados por mãos de diferentes partes do mundo sob o sol 

de Portugal, apelam à redução dos sacos de plástico.

Este projeto criativo com o poder mágico de juntar pessoas que, sem se aperceberem, estavam à procura umas 

das outras. As mãos aprenderam a criar sonhos e quão grandes podem ser juntas na preservação do nosso 

planeta.”

O Jantar de fim de ano do Grupo, foi de novo um “Jantar Solidário” realizado pelos nossos parceiros “A Casa dos 

Sabores”, uma iniciativa da Casa de Proteção e Amparo de Santo António, que é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social com a missão de apoiar a causa da maternidade desprotegida, sendo a Casa dos Sabores uma 

iniciativa que garante a sustentabilidade da Instituição.

SAÚDE 

Sabemos que, derivado de trabalharmos com várias famílias em situações de vulnerabilidade social, existe alguma 

dificuldade com gastos na área da saúde elevados (especialmente em áreas que o SNS não cobre, como saúde oral 

e visual) dos colaboradores e dos seus familiares diretos. Neste sentido, e após vários Atendimentos Sociais, o DRS 

criou uma “Bolsa Social” para dar respostas a esta necessidade, apoiando colaboradores e os seus familiares 

diretos na compra de medicamentos, óculos, obras urgentes nas suas habitações, entre outros.

Por outro lado, sabemos também que durante períodos de baixas-médicas, ao receber apenas entre 50 e 60% do 

vencimento via Segurança Social, colaboradores em situação de vulnerabilidade social (famílias numerosas; mães 

solteiras; desemprego do cônjuge; imigrantes sem rede de apoio; entre outros) podem passar dificuldades. Neste 

sentido, e após Atendimento Social, o DRS apoia os colaboradores durante os períodos de baixa, de acordo com 

cada situação e contexto familiar.

Em 2019 acompanhámos uma colaboradora do Bangladesh a 2 consultas no Hospital, dado que a mesma não 

falava Português e precisava apoio para entender a informação passada pelos médicos. 

SAÚDE MENTAL

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não somente ausência de doença (…) no qual o indivíduo percebe as suas capacidades, pode lidar com 

o stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere”.

Portugal é o 2.º país com maior prevalência de perturbação de ansiedade e depressão da Europa, onde se 

estima que mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica. 

Consequentemente, as respostas no tema da Saúde Mental no SNS são por vezes insuficientes ou não são 

compatíveis com os horários da restauração, e os preços inacessíveis do setor privado dificultam a que as 

pessoas, e no caso da Portugália, os colaboradores, possam ter acesso a serviços psicoterapêuticos perante 

problemas de Saúde Mental.

Esta constatação, ao longo de vários anos de atendimentos a colaboradores onde se identificaram problemas 

de saúde mental, levaram a que o Grupo mantivesse a sua parceria com um Psicólogo Externo, que iniciou em 

2018, assegurando o acesso de todos os colaboradores com necessidade deste serviço, de forma gratuita.

Apesar de vermos um aumento no número de colaboradores a procurarem este apoio entre 2018 e 2019, é 

importante destacar que ainda existe um grande preconceito em assumir a necessidade de ser acompanhado 

por um psicólogo (apesar de ser confidencial) e notamos também uma dificuldade dos colaboradores 

permanecerem no acompanhamento psicoterapêutico, uma vez que é um processo longo e exigente a nível 

emocional.

JUSTIÇA

De acordo com a Constituição da República Portuguesa, todos os cidadãos têm ao seu dispor proteção jurídica 

de forma gratuita acesso aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses, não podendo a justiça ser 

denegada por insuficiência de meios económicos. Contudo, muitos colaboradores desconhecem os seus 

direitos e como ter acesso a serviços de Justiça.

Para fazer face a esta falta de informação, nos Atendimentos Sociais apoiamos colaboradores que precisam de 

apoio jurídico para os serviços públicos e sociais correspondentes, perante situações que requerem ação legal.

Contudo, o acesso a apoio jurídico pode ser um processo demorado e complicado, especialmente para 

colaboradores em situações de vulnerabilidade socioeconómica ou que não falam bem português.

Neste sentido, contamos com a assessoria jurídica, a título de Pro-Bono, do escritório de advogados com quem 

o Grupo tem uma avença que dá apoio gratuito a todos os colaboradores que não conseguem aceder aos 

serviços gratuitos do Estado atempadamente e que se encontram em situações litigiosas em diversos temas 

(habitação; responsabilidades parentais, entre outros), assegurando assim o acesso à justiça para todos.
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“(...) Acho que é muito importante e pouco visto infelizmente, ter apoio em diversas áreas sociais” 

Participante Nº62

60,7% dos colaboradores está “Muito Satisfeito” com as atuais ações e medidas de Responsabilidade 

Social Interna do Grupo Portugália e 39,3% dos colaboradores está “Satisfeito”;

Poucos são os colaboradores que apresentam sugestões de melhoria para a Portugália Viva. As sugestões 

incluem as seguintes:

“(...) Poderiam criar uma secção mais próxima ou dirigida apenas aos franchisings” Participante Nº24

“Apoio a nível do seguro de saúde e bolsas escolares mais vastas” 

Participante Nº34

“Informação constante e regular dentro das lojas e uma presença mensal na loja” Participante Nº53

Por outro lado, foram vários os colaboradores que afirmaram que estavam muito satisfeitos e que não 

tinham nenhuma proposta de melhoria. 

“Continuar a fazer o bem a muita gente como sempre fez” Participante Nº6

“Acho que está a fazer um ótimo trabalho não precisa de melhorar nada” Participante Nº11

“Nada! Ajudam todos os grupos e o apoio que me deram ajudou muito” 

Participante Nº20

“Para mim devem continuar com o excelente trabalho que tem feito até agora.” Participante Nº28

AUSCULTAÇÃO AOS STAKEHOLDERS INTERNOS - COLABORADORES

Em 2019, contámos com a colaboração da aluna Maria do Carmo Sotto-Mayor de Magalhães que, no âmbito 

da sua tese de mestrado subordinada ao tema: "A Responsabilidade Social Interna do Grupo Portugália 

Restauração: Estudo de Caso", participou na auscultação anual que o Grupo realiza aos seus colaboradores- 

os Stakeholders-Internos da Responsabilidade Social.

Para tal, foi elaborado um questionário e foram visitados mais de 20 estabelecimentos espalhados por todo o 

país e mais de 63 colaboradores foram inquiridos de forma anónima. Este questionário teve como objetivo 

entender a perceção da Responsabilidade Social Interna por parte dos colaboradores e os resultados foram os 

seguintes:

98,4% dos colaboradores já tinha ouvido falar da Portugália Viva; 

41% dos colaboradores já tinha recorrido ao apoio da Portugália Viva, sendo que, alguns destes 

recorreram ao pedido de apoio mais do que uma vez;

Quando questionados sobre o que é que esse apoio significou, 62,1% responderam que resolveu o 

problema; 24,1% responderam que ajudou no problema, mas não resolveu totalmente; os restantes 

13,8% responderam que ajudou na resolução do problema;

“A Loja Social” foi o apoio mais utilizado pelos colaboradores;

A Portugália Viva foi positivamente avaliada, sendo que 78,7% dos colaboradores considera que “Faz 

um trabalho excelente” e os restantes 21,3% avaliaram como “Faz um bom trabalho” sendo que zero 

colaboradores indicaram as opções “Não faz mais do que a sua obrigação” e “Faz um mau trabalho”;”;

Quando questionados sobre se as medidas de responsabilidade social interna existentes respondiam às 

necessidades dos colaboradores da Portugália o resultado foi positivo sendo que 62,7% responderam 

que “Responde muito bem” e 37,3% reponderaram que “Responde bem”;

98,4% pessoas considera que é uma mais-valia trabalhar numa empresa que tem um departamento de 

Responsabilidade social interna, com as seguintes justificações:

“(...) Proximidade junto das pessoas que no fundo são quem sustenta o negócio” Participante Nº 1

“Porque significa que estão interessados no bem-estar dos seus colaboradores” Participante Nº 3

“Porque dão apoio quando eu preciso e posso sempre bater à porta…o meu obrigada não tem 

tamanho... eu tenho família que não está em Portugal e a Portugália é a única família que tenho.” 

Participante Nº4

“(...)Penso que ter alguém com este cargo e de uma forma geral ajudar os colaboradores em diversas 

vertentes faz com que as mesmas se sintam mais acolhidos e apoiados e saberem que podem sempre 

contar com a empresa, nunca esquecendo que têm de mostrar um bom trabalho!” Participante Nº7

“(...) Ajuda muito os trabalhadores a ter mais motivação” Participante Nº14

“Porque é de louvar uma empresa que se preocupa com a vida dos seus trabalhadores e dentro e fora 

das unidades de trabalho.” Participante Nº 31

“Porque sentimos mais apoio e valorização” Participante Nº24

“(...) É uma forma de complementar as necessidades. A empresa mostra preocupação pelos 

colaboradores. De certa forma ajuda a manter equipas visto que não necessitam de procurar apoio 

externo.” Participante Nº34



II. SAÚDE, BEM-ESTAR E JUSTIÇA

“Era uma vez um grupo de pessoas oriundas do mundo inteiro 

que se juntaram na zona da Almirante de Reis para fazer parte

de um projeto muito especial. Partilharam culturas, saberes,

arte e pôs-se mãos à obra para fazer chegar a todos o poder

da partilha e da diversidade cultural, 

nascendo assim o CosturArte.

Por um mundo melhor, produziu-se estes Tot bags, inspirados nos 

azulejos da Portugália, na arte Islâmica e na técnica do chibori; 

que costurados por mãos de diferentes partes do mundo sob o sol 

de Portugal, apelam à redução dos sacos de plástico.

Este projeto criativo com o poder mágico de juntar pessoas que, sem se aperceberem, estavam à procura umas 

das outras. As mãos aprenderam a criar sonhos e quão grandes podem ser juntas na preservação do nosso 

planeta.”

O Jantar de fim de ano do Grupo, foi de novo um “Jantar Solidário” realizado pelos nossos parceiros “A Casa dos 

Sabores”, uma iniciativa da Casa de Proteção e Amparo de Santo António, que é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social com a missão de apoiar a causa da maternidade desprotegida, sendo a Casa dos Sabores uma 

iniciativa que garante a sustentabilidade da Instituição.

SAÚDE 

Sabemos que, derivado de trabalharmos com várias famílias em situações de vulnerabilidade social, existe alguma 

dificuldade com gastos na área da saúde elevados (especialmente em áreas que o SNS não cobre, como saúde oral 

e visual) dos colaboradores e dos seus familiares diretos. Neste sentido, e após vários Atendimentos Sociais, o DRS 

criou uma “Bolsa Social” para dar respostas a esta necessidade, apoiando colaboradores e os seus familiares 

diretos na compra de medicamentos, óculos, obras urgentes nas suas habitações, entre outros.

Por outro lado, sabemos também que durante períodos de baixas-médicas, ao receber apenas entre 50 e 60% do 

vencimento via Segurança Social, colaboradores em situação de vulnerabilidade social (famílias numerosas; mães 

solteiras; desemprego do cônjuge; imigrantes sem rede de apoio; entre outros) podem passar dificuldades. Neste 

sentido, e após Atendimento Social, o DRS apoia os colaboradores durante os períodos de baixa, de acordo com 

cada situação e contexto familiar.

Em 2019 acompanhámos uma colaboradora do Bangladesh a 2 consultas no Hospital, dado que a mesma não 

falava Português e precisava apoio para entender a informação passada pelos médicos. 

SAÚDE MENTAL

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não somente ausência de doença (…) no qual o indivíduo percebe as suas capacidades, pode lidar com 

o stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere”.

Portugal é o 2.º país com maior prevalência de perturbação de ansiedade e depressão da Europa, onde se 

estima que mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica. 

Consequentemente, as respostas no tema da Saúde Mental no SNS são por vezes insuficientes ou não são 

compatíveis com os horários da restauração, e os preços inacessíveis do setor privado dificultam a que as 

pessoas, e no caso da Portugália, os colaboradores, possam ter acesso a serviços psicoterapêuticos perante 

problemas de Saúde Mental.

Esta constatação, ao longo de vários anos de atendimentos a colaboradores onde se identificaram problemas 

de saúde mental, levaram a que o Grupo mantivesse a sua parceria com um Psicólogo Externo, que iniciou em 

2018, assegurando o acesso de todos os colaboradores com necessidade deste serviço, de forma gratuita.

Apesar de vermos um aumento no número de colaboradores a procurarem este apoio entre 2018 e 2019, é 

importante destacar que ainda existe um grande preconceito em assumir a necessidade de ser acompanhado 

por um psicólogo (apesar de ser confidencial) e notamos também uma dificuldade dos colaboradores 

permanecerem no acompanhamento psicoterapêutico, uma vez que é um processo longo e exigente a nível 

emocional.

JUSTIÇA

De acordo com a Constituição da República Portuguesa, todos os cidadãos têm ao seu dispor proteção jurídica 

de forma gratuita acesso aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses, não podendo a justiça ser 

denegada por insuficiência de meios económicos. Contudo, muitos colaboradores desconhecem os seus 

direitos e como ter acesso a serviços de Justiça.

Para fazer face a esta falta de informação, nos Atendimentos Sociais apoiamos colaboradores que precisam de 

apoio jurídico para os serviços públicos e sociais correspondentes, perante situações que requerem ação legal.

Contudo, o acesso a apoio jurídico pode ser um processo demorado e complicado, especialmente para 

colaboradores em situações de vulnerabilidade socioeconómica ou que não falam bem português.

Neste sentido, contamos com a assessoria jurídica, a título de Pro-Bono, do escritório de advogados com quem 

o Grupo tem uma avença que dá apoio gratuito a todos os colaboradores que não conseguem aceder aos 

serviços gratuitos do Estado atempadamente e que se encontram em situações litigiosas em diversos temas 

(habitação; responsabilidades parentais, entre outros), assegurando assim o acesso à justiça para todos.

“(...) Acho que é muito importante e pouco visto infelizmente, ter apoio em diversas áreas sociais” 

Participante Nº62

60,7% dos colaboradores está “Muito Satisfeito” com as atuais ações e medidas de Responsabilidade 

Social Interna do Grupo Portugália e 39,3% dos colaboradores está “Satisfeito”;

Poucos são os colaboradores que apresentam sugestões de melhoria para a Portugália Viva. As sugestões 

incluem as seguintes:

“(...) Poderiam criar uma secção mais próxima ou dirigida apenas aos franchisings” Participante Nº24

“Apoio a nível do seguro de saúde e bolsas escolares mais vastas” 

Participante Nº34

“Informação constante e regular dentro das lojas e uma presença mensal na loja” Participante Nº53

Por outro lado, foram vários os colaboradores que afirmaram que estavam muito satisfeitos e que não 

tinham nenhuma proposta de melhoria. 

“Continuar a fazer o bem a muita gente como sempre fez” Participante Nº6

“Acho que está a fazer um ótimo trabalho não precisa de melhorar nada” Participante Nº11

“Nada! Ajudam todos os grupos e o apoio que me deram ajudou muito” 

Participante Nº20

“Para mim devem continuar com o excelente trabalho que tem feito até agora.” Participante Nº28
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AUSCULTAÇÃO AOS STAKEHOLDERS INTERNOS - COLABORADORES

Em 2019, contámos com a colaboração da aluna Maria do Carmo Sotto-Mayor de Magalhães que, no âmbito 

da sua tese de mestrado subordinada ao tema: "A Responsabilidade Social Interna do Grupo Portugália 

Restauração: Estudo de Caso", participou na auscultação anual que o Grupo realiza aos seus colaboradores- 

os Stakeholders-Internos da Responsabilidade Social.

Para tal, foi elaborado um questionário e foram visitados mais de 20 estabelecimentos espalhados por todo o 

país e mais de 63 colaboradores foram inquiridos de forma anónima. Este questionário teve como objetivo 

entender a perceção da Responsabilidade Social Interna por parte dos colaboradores e os resultados foram os 

seguintes:

98,4% dos colaboradores já tinha ouvido falar da Portugália Viva; 

41% dos colaboradores já tinha recorrido ao apoio da Portugália Viva, sendo que, alguns destes 

recorreram ao pedido de apoio mais do que uma vez;

Quando questionados sobre o que é que esse apoio significou, 62,1% responderam que resolveu o 

problema; 24,1% responderam que ajudou no problema, mas não resolveu totalmente; os restantes 

13,8% responderam que ajudou na resolução do problema;

“A Loja Social” foi o apoio mais utilizado pelos colaboradores;

A Portugália Viva foi positivamente avaliada, sendo que 78,7% dos colaboradores considera que “Faz 

um trabalho excelente” e os restantes 21,3% avaliaram como “Faz um bom trabalho” sendo que zero 

colaboradores indicaram as opções “Não faz mais do que a sua obrigação” e “Faz um mau trabalho”;”;

Quando questionados sobre se as medidas de responsabilidade social interna existentes respondiam às 

necessidades dos colaboradores da Portugália o resultado foi positivo sendo que 62,7% responderam 

que “Responde muito bem” e 37,3% reponderaram que “Responde bem”;

98,4% pessoas considera que é uma mais-valia trabalhar numa empresa que tem um departamento de 

Responsabilidade social interna, com as seguintes justificações:

“(...) Proximidade junto das pessoas que no fundo são quem sustenta o negócio” Participante Nº 1

“Porque significa que estão interessados no bem-estar dos seus colaboradores” Participante Nº 3

“Porque dão apoio quando eu preciso e posso sempre bater à porta…o meu obrigada não tem 

tamanho... eu tenho família que não está em Portugal e a Portugália é a única família que tenho.” 

Participante Nº4

“(...)Penso que ter alguém com este cargo e de uma forma geral ajudar os colaboradores em diversas 

vertentes faz com que as mesmas se sintam mais acolhidos e apoiados e saberem que podem sempre 

contar com a empresa, nunca esquecendo que têm de mostrar um bom trabalho!” Participante Nº7

“(...) Ajuda muito os trabalhadores a ter mais motivação” Participante Nº14

“Porque é de louvar uma empresa que se preocupa com a vida dos seus trabalhadores e dentro e fora 

das unidades de trabalho.” Participante Nº 31

“Porque sentimos mais apoio e valorização” Participante Nº24

“(...) É uma forma de complementar as necessidades. A empresa mostra preocupação pelos 

colaboradores. De certa forma ajuda a manter equipas visto que não necessitam de procurar apoio 

externo.” Participante Nº34



II. SAÚDE, BEM-ESTAR E JUSTIÇA

“Era uma vez um grupo de pessoas oriundas do mundo inteiro 

que se juntaram na zona da Almirante de Reis para fazer parte

de um projeto muito especial. Partilharam culturas, saberes,

arte e pôs-se mãos à obra para fazer chegar a todos o poder

da partilha e da diversidade cultural, 

nascendo assim o CosturArte.

Por um mundo melhor, produziu-se estes Tot bags, inspirados nos 

azulejos da Portugália, na arte Islâmica e na técnica do chibori; 

que costurados por mãos de diferentes partes do mundo sob o sol 

de Portugal, apelam à redução dos sacos de plástico.

Este projeto criativo com o poder mágico de juntar pessoas que, sem se aperceberem, estavam à procura umas 

das outras. As mãos aprenderam a criar sonhos e quão grandes podem ser juntas na preservação do nosso 

planeta.”

O Jantar de fim de ano do Grupo, foi de novo um “Jantar Solidário” realizado pelos nossos parceiros “A Casa dos 

Sabores”, uma iniciativa da Casa de Proteção e Amparo de Santo António, que é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social com a missão de apoiar a causa da maternidade desprotegida, sendo a Casa dos Sabores uma 

iniciativa que garante a sustentabilidade da Instituição.

SAÚDE 

Sabemos que, derivado de trabalharmos com várias famílias em situações de vulnerabilidade social, existe alguma 

dificuldade com gastos na área da saúde elevados (especialmente em áreas que o SNS não cobre, como saúde oral 

e visual) dos colaboradores e dos seus familiares diretos. Neste sentido, e após vários Atendimentos Sociais, o DRS 

criou uma “Bolsa Social” para dar respostas a esta necessidade, apoiando colaboradores e os seus familiares 

diretos na compra de medicamentos, óculos, obras urgentes nas suas habitações, entre outros.

Por outro lado, sabemos também que durante períodos de baixas-médicas, ao receber apenas entre 50 e 60% do 

vencimento via Segurança Social, colaboradores em situação de vulnerabilidade social (famílias numerosas; mães 

solteiras; desemprego do cônjuge; imigrantes sem rede de apoio; entre outros) podem passar dificuldades. Neste 

sentido, e após Atendimento Social, o DRS apoia os colaboradores durante os períodos de baixa, de acordo com 

cada situação e contexto familiar.

Em 2019 acompanhámos uma colaboradora do Bangladesh a 2 consultas no Hospital, dado que a mesma não 

falava Português e precisava apoio para entender a informação passada pelos médicos. 

SAÚDE MENTAL

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não somente ausência de doença (…) no qual o indivíduo percebe as suas capacidades, pode lidar com 

o stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade em que se insere”.

Portugal é o 2.º país com maior prevalência de perturbação de ansiedade e depressão da Europa, onde se 

estima que mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica. 

Consequentemente, as respostas no tema da Saúde Mental no SNS são por vezes insuficientes ou não são 

compatíveis com os horários da restauração, e os preços inacessíveis do setor privado dificultam a que as 

pessoas, e no caso da Portugália, os colaboradores, possam ter acesso a serviços psicoterapêuticos perante 

problemas de Saúde Mental.

Esta constatação, ao longo de vários anos de atendimentos a colaboradores onde se identificaram problemas 

de saúde mental, levaram a que o Grupo mantivesse a sua parceria com um Psicólogo Externo, que iniciou em 

2018, assegurando o acesso de todos os colaboradores com necessidade deste serviço, de forma gratuita.

Apesar de vermos um aumento no número de colaboradores a procurarem este apoio entre 2018 e 2019, é 

importante destacar que ainda existe um grande preconceito em assumir a necessidade de ser acompanhado 

por um psicólogo (apesar de ser confidencial) e notamos também uma dificuldade dos colaboradores 

permanecerem no acompanhamento psicoterapêutico, uma vez que é um processo longo e exigente a nível 

emocional.

JUSTIÇA

De acordo com a Constituição da República Portuguesa, todos os cidadãos têm ao seu dispor proteção jurídica 

de forma gratuita acesso aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses, não podendo a justiça ser 

denegada por insuficiência de meios económicos. Contudo, muitos colaboradores desconhecem os seus 

direitos e como ter acesso a serviços de Justiça.

Para fazer face a esta falta de informação, nos Atendimentos Sociais apoiamos colaboradores que precisam de 

apoio jurídico para os serviços públicos e sociais correspondentes, perante situações que requerem ação legal.

Contudo, o acesso a apoio jurídico pode ser um processo demorado e complicado, especialmente para 

colaboradores em situações de vulnerabilidade socioeconómica ou que não falam bem português.

Neste sentido, contamos com a assessoria jurídica, a título de Pro-Bono, do escritório de advogados com quem 

o Grupo tem uma avença que dá apoio gratuito a todos os colaboradores que não conseguem aceder aos 

serviços gratuitos do Estado atempadamente e que se encontram em situações litigiosas em diversos temas 

(habitação; responsabilidades parentais, entre outros), assegurando assim o acesso à justiça para todos.

“(...) Acho que é muito importante e pouco visto infelizmente, ter apoio em diversas áreas sociais” 

Participante Nº62

60,7% dos colaboradores está “Muito Satisfeito” com as atuais ações e medidas de Responsabilidade 

Social Interna do Grupo Portugália e 39,3% dos colaboradores está “Satisfeito”;

Poucos são os colaboradores que apresentam sugestões de melhoria para a Portugália Viva. As sugestões 

incluem as seguintes:

“(...) Poderiam criar uma secção mais próxima ou dirigida apenas aos franchisings” Participante Nº24

“Apoio a nível do seguro de saúde e bolsas escolares mais vastas” 

Participante Nº34

“Informação constante e regular dentro das lojas e uma presença mensal na loja” Participante Nº53

Por outro lado, foram vários os colaboradores que afirmaram que estavam muito satisfeitos e que não 

tinham nenhuma proposta de melhoria. 

“Continuar a fazer o bem a muita gente como sempre fez” Participante Nº6

“Acho que está a fazer um ótimo trabalho não precisa de melhorar nada” Participante Nº11

“Nada! Ajudam todos os grupos e o apoio que me deram ajudou muito” 

Participante Nº20

“Para mim devem continuar com o excelente trabalho que tem feito até agora.” Participante Nº28
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AUSCULTAÇÃO AOS STAKEHOLDERS INTERNOS - COLABORADORES

Em 2019, contámos com a colaboração da aluna Maria do Carmo Sotto-Mayor de Magalhães que, no âmbito 

da sua tese de mestrado subordinada ao tema: "A Responsabilidade Social Interna do Grupo Portugália 

Restauração: Estudo de Caso", participou na auscultação anual que o Grupo realiza aos seus colaboradores- 

os Stakeholders-Internos da Responsabilidade Social.

Para tal, foi elaborado um questionário e foram visitados mais de 20 estabelecimentos espalhados por todo o 

país e mais de 63 colaboradores foram inquiridos de forma anónima. Este questionário teve como objetivo 

entender a perceção da Responsabilidade Social Interna por parte dos colaboradores e os resultados foram os 

seguintes:

98,4% dos colaboradores já tinha ouvido falar da Portugália Viva; 

41% dos colaboradores já tinha recorrido ao apoio da Portugália Viva, sendo que, alguns destes 

recorreram ao pedido de apoio mais do que uma vez;

Quando questionados sobre o que é que esse apoio significou, 62,1% responderam que resolveu o 

problema; 24,1% responderam que ajudou no problema, mas não resolveu totalmente; os restantes 

13,8% responderam que ajudou na resolução do problema;

“A Loja Social” foi o apoio mais utilizado pelos colaboradores;

A Portugália Viva foi positivamente avaliada, sendo que 78,7% dos colaboradores considera que “Faz 

um trabalho excelente” e os restantes 21,3% avaliaram como “Faz um bom trabalho” sendo que zero 

colaboradores indicaram as opções “Não faz mais do que a sua obrigação” e “Faz um mau trabalho”;”;

Quando questionados sobre se as medidas de responsabilidade social interna existentes respondiam às 

necessidades dos colaboradores da Portugália o resultado foi positivo sendo que 62,7% responderam 

que “Responde muito bem” e 37,3% reponderaram que “Responde bem”;

98,4% pessoas considera que é uma mais-valia trabalhar numa empresa que tem um departamento de 

Responsabilidade social interna, com as seguintes justificações:

“(...) Proximidade junto das pessoas que no fundo são quem sustenta o negócio” Participante Nº 1

“Porque significa que estão interessados no bem-estar dos seus colaboradores” Participante Nº 3

“Porque dão apoio quando eu preciso e posso sempre bater à porta…o meu obrigada não tem 

tamanho... eu tenho família que não está em Portugal e a Portugália é a única família que tenho.” 

Participante Nº4

“(...)Penso que ter alguém com este cargo e de uma forma geral ajudar os colaboradores em diversas 

vertentes faz com que as mesmas se sintam mais acolhidos e apoiados e saberem que podem sempre 

contar com a empresa, nunca esquecendo que têm de mostrar um bom trabalho!” Participante Nº7

“(...) Ajuda muito os trabalhadores a ter mais motivação” Participante Nº14

“Porque é de louvar uma empresa que se preocupa com a vida dos seus trabalhadores e dentro e fora 

das unidades de trabalho.” Participante Nº 31

“Porque sentimos mais apoio e valorização” Participante Nº24

“(...) É uma forma de complementar as necessidades. A empresa mostra preocupação pelos 

colaboradores. De certa forma ajuda a manter equipas visto que não necessitam de procurar apoio 

externo.” Participante Nº34
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III. EDUCAÇÃO

ESCOLA VIVA

Todos os anos, o Grupo apoia todos os seus colaboradores, incluindo Franchisados, com os gastos escolares no 

início do ano letivo. Sabemos que estes gastos representam um desafio para muitas famílias, especialmente 

famílias numerosas e monoparentais, pelo qual esta iniciativa tem sido muito valorizada ao longo dos anos. 

Este apoio tem o valor de €50 por cada filho, dos 5 meses aos 18 anos de idade.

O momento de entrega, em mãos, do “Cheque Educação” a cada um dos colaboradores anualmente, é o 

momento em que o Departamento aproveita para fazer uma Auscultação aos mesmos - os nossos principais 

Stakeholders: apresentar e identificar pontos de melhoria das iniciativas e da comunicação do Departamento 

com as Equipas.

BOLSA DE MÉRITO ESCOLAR

Esta iniciativa surge como uma aposta no desenvolvimento das competências da família Portugália, 

reconhecendo e valorizando o mérito escolar, numa promoção direta do estudo e do saber.

O programa distingue colaboradores e filhos de colaboradores que tenham terminado o ensino secundário, o 

ensino profissional e o ensino superior com boas notas.

PRÉMIOS DE MÉRITO

Em 2019 tivemos apenas candidaturas de filhos de colaboradores, sendo os vencedores:

 Arnav Jung Rana- Prémio 9º ano com média de 4,4 valores

 Tiago Filipe Almeida- Prémio 12º ano com média de 17 valores

 Ludimila Silva N’deque- Prémio Ensino Universitário com média de 16 valores. A Ludimila iniciou um 

Estágio Profissional na sua área de Ensino (Marketing) no Departamento de Marketing e Comunicação 

do Grupo Portugália, após a entrega do prémio.

É importante destacar que a vencedora de 2018, a Dussu Djabula, foi aceite em 2019 para realizar 2 estágios 

profissionais: com a Espanha e Associados (via Portugália) e com a Vieira de Almeida (via GRACE).

Em 2019 foram entregues 507 “Cheques +Educação”

9º Ano

1 prémio de €500 para 
o colaborador vencedor 

1 prémio de €500 para 
o filho de colaborador 
vencedor

12º Ano

1 prémio de €750 para 
o colaborador vencedor

1 prémio de €750 para 
o filho de colaborador 
vencedor

Ensino Profissional

1 prémio de €750 para 
o colaborador vencedor

1 prémio de €750 para 
o filho de colaborador 
vencedor

Ensino Universitário

1 prémio de €1000 para 
o colaborador vencedor

1 prémio de €1000 para 
o filho de colaborador 
vencedor



III. EDUCAÇÃO

ACESSO À EDUCAÇÃO

Outro apoio que o Grupo proporciona aos seus colaboradores é no âmbito ao Acesso à Educação. Muitas 

vezes, os colaboradores (especialmente imigrantes) desconhecem os procedimentos para os seus filhos terem 

acesso ao sistema educativo português; os apoios sociais que existem (como a Ação Social Escolar); Atividades 

de Tempos Livres; entre outros. Fazemos também vários encaminhamentos e contactos com creches, 

pré-escolar e escolas, dado que especialmente nas creches, é muito complicado conseguir vagas no serviço 

público.

No Guia Prático Social, que foi entregue a todos os colaboradores do Grupo, incluímos toda a informação 

básica sobre o Acesso à Educação, em 7 idiomas.
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PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES ESCOLARES

No âmbito da nossa Responsabilidade Social Externa, o Grupo tem estado próximo de Instituições Escolares, 

pois acredita fortemente na importância de reforçar a ligação entre o mundo empresarial e o mundo 

académico.

VISITAS DE EXPLORAÇÃO PROFISSIONAL

No âmbito da nossa parceria com a Rede para a Empregabilidade do Vale de Alcântara/ Contrato Local de 

Desenvolvimento Social (CLDS), o Grupo proporciona visitas de exploração profissional a alunos de escolas de 

Bairros de Intervenção Prioritária (BIP/ZIPs). Estas visitas têm o objetivo de reforçar a dimensão da aproximação 

dos alunos às profissões e mercado de trabalho através do intercâmbio de alunos com profissionais, tendo em 

vista facilitar a transição para a vida ativa dos jovens em articulação com empresas e organizações.

Umas das áreas de interesse manifesto pelos alunos é a da Restauração, pelo que acolhemos esta iniciativa com 

um Grupo de 25 alunos, que aprenderam tudo sobre a vida profissional na Restauração com o testemunho do 

Gerente com maior antiguidade da Portugália, e terminaram a mesma com um almoço na Portugália Almirante 

Reis.

        

“Ao longo destes anos todas as situações

de articulação com a Portugália foram

muito ricas, permitindo abrir os horizontes

dos nossos alunos de forma descontraída

e experiencial.Obrigada!”

Testemunho Agrupamento de Escolas Manuel Da Maia

APOIO À INVESTIGAÇÃO E TRABALHOS DO ENSINO SUPERIOR

Sabemos a importância e relevância da participação de empresas em projetos académicos de investigação 

científica, especialmente no que diz respeito ao tema da Responsabilidade Social Corporativa. Assim sendo, o 

Departamento de Responsabilidade Social respondeu em 2019 a 100% dos pedidos de apoio de alunos do 

Ensino Superior a fazer investigação empírica com o contributo de empresas para aprofundar este tema.

Em 2019, o Grupo apoiou os seguintes trabalhos académicos:

Escola Superior de Comunicação Social, “Projeto Comunicação e Cidadania Corporativa (3Cs)”: este 

projeto teve como objetivo conhecer, refletir e discutir como são entendidos pelas empresas associadas 

do GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial os conceitos de Responsabilidade 

Social Corporativa, Impacto Social e Cidadania Corporativa, bem como, de que formas cumprem o 

desiderato da “Responsabilidade Corporativa, do Investimento Social ou da Cidadania Corporativa” e 

como expressam esta missão, identificando quais as estratégias, táticas e ações que o consubstanciam.

ISCTE Business School; "A Responsabilidade Social Interna do Grupo Portugália Restauração: Estudo de 

Caso": O foco principal deste estudo foi a vertente interna, sublinhando o impacto da responsabilidade 

social interna nas vidas dos colaboradores, que é um tema pouco aprofundado nos estudos relativos à 

RSO. Com este estudo pretendeu-se dar respostas às seguintes questões: i. Porque é que é importante as 

empresas adotarem um departamento de responsabilidade social interna; ii. Se esta preocupação tem 

um impacto positivo nos colaboradores; iii. Como é que o departamento de responsabilidade social do 

GPR pode ser um exemplo para as restantes organizações do país.

“É sempre bom dar a conhecer empresas que tenham uma boa política e uma preocupação especial com os 

colaboradores. Sendo este um tema que sempre considerei muito relevante e importante nos valores de uma 

empresa, queria muito perceber como é que efetivamente funciona e quais os processos que levavam uma 

empresa a ter estas preocupações. Sendo uma área tão pouco conhecida e desenvolvida em Portugal 

considerei bastante relevante encontrar uma empresa que servisse como exemplo. Assim sendo, o apoio da 

Portugália para mim e para a qualidade do meu trabalho foi contributo de toda a informação e acesso aos 

colaboradores a fim de poder criar uma dissertação que demonstrasse tão bem e de forma tão positiva a 

importância de ter um departamento de responsabilidade social com uma vertente muito grande na 

preocupação pela satisfação e bem-estar dos seus colaboradores.” 

Testemunho da aluna Maria Guedes

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa; “Dissertation on Corporate 

Social Responsibility”: o objetivo desta investigação foi de determinar como os Assistentes Sociais 

percecionam o papel da Responsabilidade Social em Portugal.

“Having the opportunity to interview the CSR Coordinator of Portugália represented a great contribution to 

this paper as her descriptions from practice and academic knowledge supported the understanding of 

Portuguese CSR. Every idea we discussed during our meeting was supported by example from practice and 

helped to better connect with the literature review done before and to plan the ongoing process of 

developing the study.”

Testemunho Ina Lolesco

Escola Técnica Psicossocial de Lisboa; “Um dia Diferente”: estágio curricular no projeto É UMA RUA, 

Lisboa Centro Sul na CRESCER – a aluna estava a realizar um Estágio Curricular na Associação de 

Intervenção Comunitária, que tem como objetivo dar uma resposta às pessoas que se encontram em 

situação de sem abrigo (PSSA) numa área específica da cidade de Lisboa (freguesias de Santa Maria 

Maior, S. Vicente e Misericórdia). O projeto consiste em combater a desvalorização pessoal e pretendia 

criar momentos de lazer através de hobbies que as PSSA gostam. Este projeto teve o intuito de promover 

a integração social e perceber o nível de satisfação pessoal.

“Eu fico muito agradecida pela ajuda e oportunidade que foi dada a estes indivíduos de poderem ter um dia 

diferente do que eles estão habituados, e através deste projeto conseguir ter uma base de estudo para 

conseguir trabalhar esta problemática que muitas vezes é esquecida ou desvalorizada pelos profissionais.”

Testemunho da aluna Daniela Figueiredo

Business Reasearch Unit ISCTE; “Projecto de Investigação Responsabilidade Social Empresarial: um 

modelo de implementação genérico em Empresas”: Este projeto de investigação assenta no estudo 

empírico da implementação de estratégias de Responsabilidade Empresarial, o que implica a 

contribuição de empresas como a Portugália através de entrevistas focadas aos gestores de topo da 

organização e ao Departamento de Responsabilidade Social. 

“É muito louvável que a Portugália se preocupe com a contribuição para a evolução das ciências sociais em 

Portugal, outra forma inequívoca de manifestar a sua Responsabilidade Social, participando activa e 

sincronamente em trabalhos de investigação, enriquecendo o binómio Empresa-Academia e dando corpo ao 

Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 17 da ONU. De salientar que as práticas de RSE Interna da 

Portugália deveriam ser um exemplo a seguir por outras organizações no nosso país, e em boa verdade, não 

ficam atrás do que de melhor se faz na Europa e por esse mundo fora. Quando se envereda pelo caminho 

das boas práticas de Responsabilidade Social, como o que a Portugália me deu a conhecer, não há retorno 

possível, e só se espera mais e melhores iniciativas. Continuem!”

Testemunho do aluno Carlos Lopes
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importância de ter um departamento de responsabilidade social com uma vertente muito grande na 

preocupação pela satisfação e bem-estar dos seus colaboradores.” 

Testemunho da aluna Maria Guedes

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa; “Dissertation on Corporate 

Social Responsibility”: o objetivo desta investigação foi de determinar como os Assistentes Sociais 

percecionam o papel da Responsabilidade Social em Portugal.

“Having the opportunity to interview the CSR Coordinator of Portugália represented a great contribution to 

this paper as her descriptions from practice and academic knowledge supported the understanding of 

Portuguese CSR. Every idea we discussed during our meeting was supported by example from practice and 

helped to better connect with the literature review done before and to plan the ongoing process of 

developing the study.”

Testemunho Ina Lolesco

Escola Técnica Psicossocial de Lisboa; “Um dia Diferente”: estágio curricular no projeto É UMA RUA, 

Lisboa Centro Sul na CRESCER – a aluna estava a realizar um Estágio Curricular na Associação de 

Intervenção Comunitária, que tem como objetivo dar uma resposta às pessoas que se encontram em 

situação de sem abrigo (PSSA) numa área específica da cidade de Lisboa (freguesias de Santa Maria 

Maior, S. Vicente e Misericórdia). O projeto consiste em combater a desvalorização pessoal e pretendia 

criar momentos de lazer através de hobbies que as PSSA gostam. Este projeto teve o intuito de promover 

a integração social e perceber o nível de satisfação pessoal.

“Eu fico muito agradecida pela ajuda e oportunidade que foi dada a estes indivíduos de poderem ter um dia 

diferente do que eles estão habituados, e através deste projeto conseguir ter uma base de estudo para 

conseguir trabalhar esta problemática que muitas vezes é esquecida ou desvalorizada pelos profissionais.”

Testemunho da aluna Daniela Figueiredo

Business Reasearch Unit ISCTE; “Projecto de Investigação Responsabilidade Social Empresarial: um 

modelo de implementação genérico em Empresas”: Este projeto de investigação assenta no estudo 

empírico da implementação de estratégias de Responsabilidade Empresarial, o que implica a 

contribuição de empresas como a Portugália através de entrevistas focadas aos gestores de topo da 

organização e ao Departamento de Responsabilidade Social. 

“É muito louvável que a Portugália se preocupe com a contribuição para a evolução das ciências sociais em 

Portugal, outra forma inequívoca de manifestar a sua Responsabilidade Social, participando activa e 

sincronamente em trabalhos de investigação, enriquecendo o binómio Empresa-Academia e dando corpo ao 

Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 17 da ONU. De salientar que as práticas de RSE Interna da 

Portugália deveriam ser um exemplo a seguir por outras organizações no nosso país, e em boa verdade, não 

ficam atrás do que de melhor se faz na Europa e por esse mundo fora. Quando se envereda pelo caminho 

das boas práticas de Responsabilidade Social, como o que a Portugália me deu a conhecer, não há retorno 

possível, e só se espera mais e melhores iniciativas. Continuem!”

Testemunho do aluno Carlos Lopes
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PROJETO UNI.NETWORK

O Grupo Portugália é associado do GRACE, uma 

associação sem fins lucrativos que tem como missão 

fomentar a participação das empresas no contexto social 

em que se inserem, através de parcerias que potenciem 

impactos visíveis e concretos da atividade da associação 

em articulação com outras entidades da sociedade civil.

O Grupo tem vindo a colaborar com o Projeto Uni.Network desde 2015, que tem como objetivo promover a 

ligação entre as Empresas e as Entidades Académicas portuguesas nas temáticas da Responsabilidade Social 

Corporativa e Sustentabilidade. A participação no projeto tem sido via intervenções em sala de aulas ou 

eventos promovidos pelas Entidades Académicas Parceiras (28 no total, em todo o país). Em 2019, o Grupo 

Portugália foi convidado para ser Embaixador Uni.Network com o objetivo de assumir a facilitação e 

aprofundamento da relação de parceria entre o GRACE e Universidade de Évora, no contexto da missão e 

objetivos do Projeto Uni.Network

III. EDUCAÇÃO



IV. EMPREGABILIDADE RESPONSÁVEL 
E INCLUSIVA

REDES PARA A EMPREGABILIDADE

No Grupo Portugália sabemos que o trabalho em Rede é fundamental para a obtenção de um impacto social 

sustentável e holístico nas comunidades onde estamos inseridos. Nesse sentido, a Portugália é parceira das Redes 

para a Empregabilidade de Lisboa desde a consolidação do Departamento de Responsabilidade Social, em 2016.

Dado que a Sede do Grupo se encontra na Freguesia da Estrela, temos uma participação mais ativa na Rede 

para a Empregabilidade do Vale de Alcântara, fruto de um trabalho conjunto com todos os parceiros na área da 

empregabilidade e educação das freguesias da Estrela, Alcântara, Campo de Ourique e Campolide.

As Redes para a Empregabilidade surgem da procura de uma resposta ao problema social complexo do 

desemprego. Integram em si os princípios da Animação Territorial e a metodologia do Emprego Apoiado, 

desenvolvida pela Associação Portuguesa de Emprego Apoiado (APEA). O seu atual modelo nasce assim de um 

caminho de colaboração entre a Aga Khan Foundation Portugal, a APEA e a RUMO, Cooperativa de 

Solidariedade Social.

As Redes para a Empregabilidade são constituídas por um conjunto de organizações do sector público, social 

bem como privado com ou sem fins lucrativos que partilham semelhantemente as mesmas preocupações face 

aos desafios da empregabilidade e da inclusão socioeconómica num dado território e que desenvolvem: uma 

ação concertada e integrada para aumentar oportunidades formativas, de capacitação e de acesso ao mercado 

de trabalho; bem como estratégias para minimizar as dificuldades que se apresentam nesse acesso, desse 

modo, promovendo respostas integradas e adequadas de inserção, que não só rentabilizem recursos, bem 

como, permitam a partilha de informação e o melhor conhecimento dos territórios de intervenção.

Em síntese as Redes para a Empregabilidade, apresentam-se como uma forma de trabalho colaborativo, 

co-participação e de uma abordagem integrada multidisciplinar entre parceiros que assim unem esforços para 

tornar a sua ação mais abrangente e eficaz no acesso a oportunidades de emprego, na promoção do 

empreendedorismo, na relação com os empresários e associações empresariais/comerciais e no reforço de 

competências de empregabilidade da população, dos técnicos que trabalham as questões da empregabilidade 

e do reforço e capacitação dos empresários. Assenta no fortalecimento da atuação interna de cada parceiro 

explorando, simultaneamente, as suas complementaridades e captando novos recursos quando necessário.

O contributo da Portugália na Rede do Vale de Alcântara:

> Resposta a necessidades locais do território do Vale de Alcântara, no âmbito do trabalho desenvolvido pela 

RedEmprega VA, nomeadamente:

Contributos a um nível estratégico e operacional, no que refere à participação e visão empresarial e 

responsabilidade social quer no âmbito da construção do Plano de Ação da REDE, representação da 

REDE e na resposta e colaboração na execução das ações da RedEmprega VA:

Participação em reuniões da REDE;

Sessões de recrutamento/ inserção de candidatos em mercado de trabalho da população desempregada 

e em contextos de vulnerabilidade social de Bairros de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP);

Participação no Fórum Empreghabilidade – Participação na Mesa Redonda - Reflexão e debate com 

tema: “Desafios da Empregabilidade numa cidade em Mudança – Visão Empresarial enquanto entidade 

empregadora – Diretora de Recursos Humanos da Portugália;
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Participação via testemunho no vídeo promocional e de divulgação da RedEmprega VA;

Catalisador de Parcerias, com a integração de novos parceiros na REDE (Ex. Federação Portuguesa de 

Autismo);

Catalisador de Contactos na agilização e Cedência de bebidas para o IGNITE VA, no momento de bear 

break/ networking;

Disponibilização de salgados e afins no âmbito da Festa de Final de Ano de uma das Escolas do 

Território, a EB 2,3 Manuel da Maia.

Na promoção de percursos positivos e de sucesso dos jovens em processos de promoção da orientação 

vocacional e profissional dos jovens do 9º ano, através de experiências de aproximação ao mercado de 

trabalho e às empresas na área da Restauração e Cozinha, como as visitas de exploração profissional de 

jovens do 9º ano à Portugália.  

Ao longo dos anos de parceria com a Rede do Vale de Alcântara, a Portugália tem trabalhado também com as 

Redes de Marvila, Arroios, Carnide, Telheiras, Beato, Penha de França e Areeiro.

A Portugália no trabalho com as Redes para a Empregabilidade de Lisboa:

Organização de uma Sessão de Recrutamento para pessoas Refugiadas- organizada com os nossos 

parceiros CRESCER, o Alto Comissariado para as Migrações via projeto Refujobs e o Fórum Refugio;

Speed Recrutiment na IV Feira Emprego Formação e Empreendedorismo de Carnide

Open Day- Recrutamento na Portugália de Almirante Reis junto de todos os parceiros de 

Empregabilidade Inclusiva

“Considero muito significativo o impacto desta parceria na RedEmprega VA, com contributos quer ao nível 

estratégico, quer ao nível operacional, que tiveram um impacto muito positivo no reforço e apoio ao 

funcionamento da rede e das ações desenvolvidas. Esse impacto teve repercussão direta muito positiva, 

e expressão na ação coletiva em diversas vertentes e dimensões, bem como, na ação de alguns parceiros, 

com ganhos quer para os técnicos, através do reforço, apoio e valorização do trabalho que desenvolvem 

nas suas organizações, quer para as pessoas que beneficiaram da ação direta destas organizações

 e/ou da ação da REDE”.

Testemunho da RUMO, CRL

“A Portugália tem sido uma empresa aberta à comunidade envolvente, sensível às problemáticas sociais dos 

territórios onde está localizada e ativa, de forma geral, ao exercer o seu papel de cidadania. Isto expressa-se 

na disponibilidade em acolher pessoas em situação vulnerável de desemprego e na articulação posterior com 

os/as técnicos/as sociais, de forma a garantir a correta integração das pessoas.”

Testemunho da Rede de Educação, Formação e Emprego
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para a Empregabilidade do Vale de Alcântara, fruto de um trabalho conjunto com todos os parceiros na área da 

empregabilidade e educação das freguesias da Estrela, Alcântara, Campo de Ourique e Campolide.

As Redes para a Empregabilidade surgem da procura de uma resposta ao problema social complexo do 
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os/as técnicos/as sociais, de forma a garantir a correta integração das pessoas.”
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Em 2019, a Portugália contratou 7 candidatos das Redes para a Empregabilidade de Lisboa. 

É importante referir que muitos candidatos, que vêm de situações de vulnerabilidade social, não 
conseguem conciliar a gestão da vida pessoal/familiar com os horários da restauração, devido a 
uma falha na oferta de serviços públicos de babysitting social. O Grupo tem tentado, junto de 

parceiros dos 3 setores e da academia, identificar oportunidade de Empreendedorismo 
Social/Inovação Social, encontrar uma solução para este problema.



INTEGRAÇÃO DE PESSOAS REFUGIADAS

O Alto Comissariado para as Migrações desenvolveu o projeto Refujobs, que tem como objetivo potenciar as 

competências profissionais das pessoas refugiadas e as oportunidades de emprego disponíveis em entidades e 

empresas portuguesas. Este projeto é uma estratégia Simplex + e conta com o apoio dos parceiros da Carta 

Portuguesa para a Diversidade, entre eles, o Grupo Portugália Restauração.

A Plataforma Refujobs, cujo lançamento se realizou na Cervejaria Trindade a 25 de Maio de 2018, é uma 

ferramenta online de apoio à contratação na qual poderão inscrever-se, de forma gratuita, potenciais 

candidatos e empresas com o objetivo de realizar o matching entre os perfis das pessoas refugiadas e as 

respetivas oportunidades de Emprego/Formação.

Esta parceria facilita o acesso das pessoas refugiadas e imigrantes ao mercado de trabalho e atende às 

necessidades de mão- de- obra da Portugália. Considerando que a população alvo desta parceria apresenta a 

limitação a nível de conhecimentos da língua portuguesa e falta de igualdade de oportunidades, a Portugália 

tenta adaptar as condições das ofertas de trabalho às necessidades dos/as candidatos/as.

“A Portugália tem sido uma importante parceira desde o lançamento da Plataforma RefuJobs. Desde o 

estabelecimento desta parceria, o NAIR tem divulgado as ofertas de emprego, as sessões de recrutamento 

realizadas pela Portugália, e o encaminhamento de pessoas interessadas nas ofertas. 

O público acompanhado pelo NAIR é beneficiado por esta parceria também através das Formações da Escola 

de Hotelaria e Turismo, que encaminha os/as formandos/as para estágios oferecidos pela Portugália”.

Testemunho do Núcleo de Apoio à Integração de Refugiados – NAIR /ACM

INTEGRAÇÃO LABORAL E EMPREGO APOIADO

Conforme referido ao longo do Relatório, o Grupo trabalha com públicos complexos, em contextos de 

vulnerabilidade social. Assim sendo, e tendo o foco do bem-estar dos colaboradores, a integração destes 

públicos (muitas vezes em situações de desemprego de longa duração) deve ser acompanhada. Com o apoio 

das nossas valiosas parcerias, especialmente todas as associações integrantes das Redes para a 

Empregabilidade, temos conhecimento das principais dificuldades dos nossos novos colaboradores- desde a 

aquisição do passe para as deslocações de trabalho, a problemas de saúde mental, entre outros- e criámos 

algumas iniciativas para apoiar a sua integração laboral, tentando assegurar o mantimento dos postos de 

trabalho.

Foram realizadas, em 2019, 4 Sessões de Acolhimento a novos colaboradores (junto do Departamento de 

Recursos Humanos), assegurando então que desde o momento de entrada na empresa há um conhecimento 

das iniciativas de apoio e um contacto direto com o Departamento de Responsabilidade Social, especialmente 

no que diz respeito a apoio do serviço social até receber o primeiro vencimento; consultas de psicologia 

gratuitas e a Loja Viva.

Assim sendo, esta fase inicial de apresentação é essencial para que os colaboradores sintam que, desde o 

primeiro dia, o DRS está disponível para apoiá-los na sua inserção laboral, assegurando que pessoas em 

situações de fragilidade têm acesso a apoios que lhes permitem manter o emprego, de forma digna.
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Desde 2018, a Portugália já contratou 5 pessoas refugiadas, com interesse na área da Restauração.
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ESTÁGIOS PROFISSIONAIS

Ainda numa ótica de inserção no mercado de trabalho de públicos em contextos de vulnerabilidade social, o 

Grupo Portugália proporciona também Estágios Profissionais a utentes de várias instituições, com interesse na 

área da restauração, como um primeiro passo na construção de um futuro profissional. Os candidatos que, 

após a experiência do Estágio têm avaliação positiva e mantêm o interesse em trabalhar no Grupo, são 

contratados posteriormente.

As instituições cujos utentes tiveram Estágios Profissionais na Portugália em 2019 foram:

Equipa de Integração Comunitária da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa- A equipa acompanha 

cerca de 50 jovens com medidas de promoção e proteção de apoio para autonomia de vida.

Os estágios profissionais na Portugália estão dirigidos aos jovens com interesse na área da restauração.

ARIA- Associação de Reabilitação e Integração Ajuda, é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social, sem fins lucrativos, que trabalha com pessoas com problemas de saúde mental, em desvantagem 

psicossocial. 

Os estágios profissionais na Portugália complementam o projeto desenvolvido pela ARIA no âmbito do 

Medida de Qualificação de Pessoas com Deficiências e Incapacidades. 

Fundação Liga- define como orientação da intervenção, procurar responder às necessidades e interesses 

de cada cliente na sua circunstância, entre os zero e os mais de cem anos, com condicionamentos da 

sua funcionalidade física, social e/ou cultural e concretiza-se em programas/serviços abrangentes, nas 

áreas da Investigação, da Intervenção Precoce na Infância, da (Re)Habilitação, da Formação Profissional 

e da Empregabilidade. 

Os estágios profissionais na Portugália complementam a Escola de Produção e Formação Profissional, 

que é uma estrutura vocacionada para a qualificação profissional e inserção económico-social de jovens 

e adultos com dificuldades no acesso aos sistemas e medidas gerais de formação profissional, 

nomeadamente pessoas com deficiência e incapacidade.

CERCI- Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas- de Lisboa é uma 

cooperativa que desenvolve o seu trabalho no âmbito do processo de prevenção, habilitação, 

reabilitação e integração social de crianças, jovens e adultos com deficiência mental e multi-deficiência. 

Intervém em várias áreas, nomeadamente na intervenção precoce, educação especial, atividades 

ocupacionais, formação profissional, emprego e resposta residencial, a partir dos quais encaminha 

utentes para Estágios Profissionais na Portugália.

CEPAC- Centro Padre Alves Correia- realiza o acompanhamento de imigrantes em situação de 

vulnerabilidade, através do apoio psicossocial, ajuda na inserção no mercado de trabalho ou 

capacitação através de ações de formação, no processo de regularização documental e no 

acompanhamento pessoal e familiar. 

Fruto do trabalho próximo entre a Portugália e o CEPAC, a disponibilidade para acolher Estágios 

Profissionais de utentes da instituição surgiu como um complemento às várias iniciativas desenvolvidas 

em conjunto.

RefuTur- O Turismo de Portugal, em parceria com a Presidência do Conselho de Ministros e com o Alto 

Comissariado para as Migrações, desenvolveu um curso de formação para capacitação em turismo 

exclusivamente dirigido a refugiados e imigrantes integrados ao abrigo de Programas coordenados pelo 

Alto Comissariado para as Migrações. Esta formação tem como objetivo qualificar os participantes com 

competências profissionais que os habilitem a trabalhar em empresas do turismo, sendo que podem 

optar pelas vertentes de restauração ou alojamento, permitindo adquirir as competências essenciais para 

o acesso à atividade profissional. É neste sentido que a Portugália proporciona Estágios Profissionais aos 

formandos.

“A parceria com a Portugália tem sido uma mais-valia para o trabalho desenvolvido junto da nossa população 

potenciando mais respostas na área do emprego e formação. A Portugália enquanto entidade empregadora 

tem sido um excelente exemplo no acompanhamento personalizado que faz aos seus colaboradores, 

dignificando a pessoa e criando oportunidade para a sua integração na sociedade nas várias vertentes (….)”.

Testemunho do CEPAC

PROGRAMA INCORPORA

O Grupo Portugália faz parte da Rede Incorpora- um programa de intermediação laboral, que privilegia o 

trabalho colaborativo das várias entidades sociais da rede Incorpora, com o objetivo de proporcionar uma 

assessoria integral em todas as fases do processo de integração profissional em mercado aberto, de pessoas em 

risco ou situação real de exclusão social.

Oferece um serviço gratuito, com técnicos especializados – Técnico de Acompanhamento e Prospetor 

Empresarial -, que acompanham todo o processo de recrutamento, desde a definição do perfil profissional e 

implementação de itinerários de integração personalizados, sensibilização do tecido empresarial, candidatura 

a ofertas angariadas e partilhadas na rede, acompanhamento pós colocação (processo de adaptação ao posto 

de trabalho e/ou manutenção), de forma a assegurar o êxito da integração profissional.

IV. EMPREGABILIDADE RESPONSÁVEL E INCLUSIVA
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exclusivamente dirigido a refugiados e imigrantes integrados ao abrigo de Programas coordenados pelo 
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formandos.

“A parceria com a Portugália tem sido uma mais-valia para o trabalho desenvolvido junto da nossa população 

potenciando mais respostas na área do emprego e formação. A Portugália enquanto entidade empregadora 

tem sido um excelente exemplo no acompanhamento personalizado que faz aos seus colaboradores, 

dignificando a pessoa e criando oportunidade para a sua integração na sociedade nas várias vertentes (….)”.

Testemunho do CEPAC

PROGRAMA INCORPORA

O Grupo Portugália faz parte da Rede Incorpora- um programa de intermediação laboral, que privilegia o 

trabalho colaborativo das várias entidades sociais da rede Incorpora, com o objetivo de proporcionar uma 

assessoria integral em todas as fases do processo de integração profissional em mercado aberto, de pessoas em 

risco ou situação real de exclusão social.

Oferece um serviço gratuito, com técnicos especializados – Técnico de Acompanhamento e Prospetor 

Empresarial -, que acompanham todo o processo de recrutamento, desde a definição do perfil profissional e 

implementação de itinerários de integração personalizados, sensibilização do tecido empresarial, candidatura 

a ofertas angariadas e partilhadas na rede, acompanhamento pós colocação (processo de adaptação ao posto 

de trabalho e/ou manutenção), de forma a assegurar o êxito da integração profissional.
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Instituição

Casa da Educação

Fundação Liga

Gustave Eiffel

Casa Pia Lisboa

ARIA

Escola Secundária DR. José Afonso

ACCP

Escola Profissional Agostinho Roseta

REFUTUR

AIPNE

CERCI

CEPAC

SCML

17

 

Número de Formandos

53

4

5

18

8

1

4

5

3

1

1

2

7

112
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V. PARCERIAS

O trabalho desenvolvido ao longo destes anos pelo Departamento de Responsabilidade Social, não teria sido 

possível sem o apoio e partilha da vasta experiência social dos nossos parceiros. Acreditamos fortemente que 

o trabalho em parceria, entre todos os setores (Multi-Stakeholder) é a única forma de abordar os temas sociais 

complexos e de criar respostas verdadeiramente alinhadas aos desafios e necessidades de cada território onde 

estamos inseridos.

Todos os anos a Portugália realiza uma auscultação aos seus principais Stakeholders, tanto 

internos-colaboradores- como externos, para entender de que forma pode realizar uma melhoria contínua das 

suas iniciativas e/ou, criar novas iniciativas face a novas necessidades dos colaboradores e dos parceiros e os 

territórios onde estão inseridos.

PARCERIAS - SETOR PÚBLICO

 • Alto Comissariado para as Migrações

 • Câmara Municipal de Lisboa

 • IEFP

 • Inovinter

 • Junta de Freguesia de Alcântara

 • Junta de Freguesia da Estrela

 • Junta de Freguesia de Campolide

 • Junta de Freguesia de Campo de Ourique

 • Junta de Freguesia de Arroios

 • Junta de Freguesia de Carnide

 • Junta de Freguesia de Marvila

Estas parcerias foram no âmbito das Redes para a Empregabilidade de Lisboa; Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social (CLDSs); BIP/ZIPs (projetos em Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária) e o Plano de 

Desenvolvimento Local dos Anjos, Pena e Arroios.

“A Portugália tem estado presente em todos os momentos chave de empregar pessoas, tentando sempre 

desbloquear situações que são complicadas de resolver, bem como em momentos de reflexão sobre esta 

temática da empregabilidade”. 

Testemunho da Câmara Municipal de Lisboa

“Trabalhar com a Portugália significou para o Inovinter ter um parceiro forte e dedicado ao lado, com a 

mesma visão sobre a intervenção no território. Da capacitação, integração, inclusão e criação de políticas e 

práticas que melhorem as condições de vida dos públicos com quem interagimos e para os quais trabalhamos 

em conjunto”.

Testemunho Inovinter

PARCERIAS - SETOR SOCIAL

 • ARIA

 • Associação Baptista Shalom

 • Associação de Refugiados em Portugal

 • Associação Mais Proximidade Melhor Vida

 • Café Memória

 • Casa da Estrela

 • Casa dos Marcos

 • Casa dos Rapazes

 • Casa Pia

 • CEPAC

 • Crescer

 • Fórum Refugio

 • Family of Refugees

 • Fundação Aga Khan

 • Fundação LIGA

 • Gabinete de Apoio a Bairros de Intervenção Prioritária Almirante Reis

 • GRACE- Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial

 • Grupo de Empregabilidade de Carnide

 • Plano de Desenvolvimento Social de Arroios (que inclui cerca de 40 instituições parceiras)

 • Rede de Educação, Formação e Emprego de Areeiro, Beato e Penha de França

 • Rede para a empregabilidade de Lisboa Oriental

 • Rede para a Empregabilidade do Vale de Alcântara (que inclui mais de 30 organizações parceiras)

 • Refujobs

 • Santa Casa da Misericórdia

 • Terra dos Sonhos

 • Centro de Dia São Francisco Xavier

 • Casa dos Marcos

 • Largo Residências

 • BUS (Bens de Utilidade Social)

 • Banco Alimentar

 • IGNITE

 • COMPARTE

 • CosturArte

 • Transformar

 • Solfraterno

 • Grupo Nacional de Escuteiros de Camarate

 • Agrupamento de Escolas de Marrazes

 • Casa da Primeira Infância de Loulé

 • Espaço T

Os apoios a cada uma das instituições, varia de acordo com as necessidades das mesmas, mas é, normalmente, 

à volta do que fazemos melhor na Portugália- refeições que trazem sorrisos! Muito do apoio que nos pedem é 

numa ótica de integração social de públicos mais vulneráveis, que raramente ou nunca têm a possibilidade de 

almoçar ou jantar fora. Ao longo dos anos temos desenvolvido parcerias e relações muito valiosas com as 

instituições e os seus utentes, e partilhamos abaixo algumas das ações com os nossos parceiros.

Por outro lado, aproximámos os nossos Clientes da nossa missão social, uma vez mais, através da Campanha 

de Consignação de IRS- no momento de entrega da conta, convidamos os clientes a consignarem 0.5% do seu 

IRS para uma causa social, através de uma campanha de sensibilização entre Março-Abril. Para esta campanha, 

foram entregues 17,000 peças para algumas das nossas unidades, noutras unidades convidámos parceiros 

locais a entregar cartões das suas instituições para a partilha com clientes no momento da conta.
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 • Casa dos Rapazes
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Em 2019, o Grupo recebeu 100 almoços e jantares nas suas unidades, e um total de 408 ilustres 
convidados de instituições parceiras.

Fizemos a doação de material descontinuado das lojas a vários parceiros, 
num valor total de €15,046.

Apoiámos eventos dos parceiros com a oferta de bebidas, no valor de €130,9 e conseguimos 
doações da Central de Cervejas com a oferta de 200 minis para o evento IGNITE Vale de Alcântara.

Doámos também mais de 30 sacos de roupa aos nossos parceiros CEPAC, para a sua loja social.
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“A parceria que a Casa da Estrela e a Portugália têm vindo 

a solidificar-se todos os anos.

(…) A divulgação do nosso projeto através de um cartão 

que apela à doação dos 0,5% do IRS que é entregue nos 

restaurantes Segundo Muelle e Ribadouro é também 

extremamente importante para a nossa atividade, não só 

pela angariação de fundos que nos permite como também 

pela divulgação do nosso trabalho e da nossa casa.”

Testemunho Casa da Estrela

AUSCULTAÇÃO A PARCEIROS SOCIAIS

AGA KHAN FOUNDATION PORTUGAL
 

Áreas de intervenção da Instituição: Sociedade Civil, Inclusão 

Económica e Educação

Ano de início da parceria: 2016

Tipos de Apoio concedidos Portugália:

1. Participação nas 7 redes de empregabilidade integradas no Programa RedEmprega Lisboa (2015-2020), 

nomeadamente através de:

  − participação nas reuniões plenárias das redes e nos grupos de trabalho

  − identificação de vagas para colocação de desempregados através das Feiras de Emprego,   

       Speedrecruitment, Cafés de Empregabilidade

  − apoio em géneros na dinamização de atividades

  − networking e mobilização de outras empresas

2. Participação no Plano de Desenvolvimento Local do GABIP da Almirante Reis (2016-2019), 

nomeadamente através de:

  − participação nas reuniões e grupos de trabalho do GABIP

  − participação no consórcio do DesEnvolve, eixo de promoção da inclusão económica de   

       migrantes

  − apoio ao desenvolvimento de pequenos negócios de migrantes

  − desenvolvimento de ações de português funcional na área da restauração para migrantes   

       desempregados

  − networking e mobilização de outras empresas

  − cedência de espaços para dinamização de ações do PDL do GABIP-AR
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Na lógica de parceria, a AKF apoiou também as ações da Portugália, nomeadamente no 

desenvolvimento de ações de formação (ex: português funcional na área da restauração) e/ou no acesso 

a oportunidades de formação de português para os colaboradores da Portugália (Cursos Olá em 

Português), acesso a uma extensa rede de front-office que identifica desempregados com potencial de 

colocação na Portugália (ajuste direto e feiras de emprego), assim como o acesso a redes de parceiros 

locais (CEPAC, redes de empregabilidade e consórcios GABIP) e nacionais (Carta da Diversidade) com 

um grande potencial de sinergias atuais (suporte às necessidades dos colaboradores da Portugália, em 

especial os migrantes) e futuras (desenvolvimento de novos pacotes de formação de português 

funcional).

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a Instituição:

“A Portugália dá um exemplo concreto de uma relação de proximidade que se pode ter com as empresas, o 

que não é nada óbvio para a maioria das organizações da economia social, isso inspira outros e dá-nos 

evidências de que é possível uma articulação entre sectores (empresarial e social) que dá frutos nas próprias 

organizações, mas acima de tudo com as comunidades mais vulneráveis.”

ASSOCIAÇÃO MAIS PROXIMIDADE MELHOR VIDA

Áreas de intervenção da Instituição: apoio à população idosa em 

situação de solidão e isolamento da Baixa de Lisboa e Mouraria

Ano de início da parceria: 2018

Tipos de Apoio concedidos Portugália: Almoço de aniversário a utente, técnico e familiar/voluntário; promoção 

da instituição na “Campanha de Consignação de IRS”

Nº de utentes abrangidos: 100

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a Instituição:

“A parceira com a Portugália é extremamente importante para a instituição que tem uma nova “resposta” para 

os aniversários dos utentes de forma digna e personalizada, sendo que para algumas pessoas é a única vez no 

ano em que almoçam fora de casa. E não consiste apenas num almoço, é uma verdadeira experiência, 

começando na preparação (que roupa levar, que penteado irei fazer…), passando pela deslocação e por 

conhecer uma nova Lisboa e depois o estar num restaurante e ser tratada com tanto afeto e mimo, tornando 

inesquecível cada aniversário.”

BUS – BENS DE UTILIDADE SOCIAL
 

Áreas de intervenção da Instituição: Combate à Privação Material

Ano de início da parceria: 2013

Tipos de Apoio concedidos Portugália: Divulgação da nossa Associação para a consignação do 0,5% IRS

 

Testemunho sobre o que significou esta parceria a Instituição: 

“Apesar de ser um tipo de parceria sem grande contacto directo, é um gosto trabalhar com a vossa empresa, 

não só pelo profissionalismo e eficiência, como também por toda a disponibilidade e simpatia. Houve sempre 

uma coordenação simples, fácil e eficaz. 

É com muito orgulho na nossa missão que agradecemos todo o apoio e confiança que têm demonstrado. Bem 

hajam por nos ajudarem a crescer.”
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CAFÉ MEMÓRIA- ASSOCIAÇÃO ALZEHIMER
   

Áreas de intervenção da Instituição: Apoio a Pessoas com 

Demência e seus cuidadores

Ano de início da parceria: 2013

Tipos de Apoio concedidos Portugália: Cedência do espaço para a realização das sessões dos Cafés Memória 

de Lisboa-Colombo e de Cascaishopping; promoção da instituição na “Campanha de Consignação de IRS”

Nº de utentes abrangidos: 720 por ano| 5040 utentes no total

Quais os benefícios da parceria com a Portugália (diretos e indiretos):

− assegura uma importante parte da logística referente às sessões dos Cafés Memória de Lisboa-Colombo 

e Cascais através da cedência do espaço para a realização das sessões.

− assegura que as entidades promotoras do projeto não assumam custos associados ao aluguer de um 

espaço. [Se considerarmos o valor simbólico de um aluguer de 100€/sessão e tendo em conta que já 

se realizaram 168 sessões (12 sessões x 2 Cafés Memória x 7 anos) o valor correspondente ascenderia 

a 16.800€ (2.400€/ ano x 7 anos)]

− confere notoriedade ao projeto Café Memória por ser uma organização muito conhecida do grande 

público

− O envolvimento de uma empresa como a Portugália ajuda a desconstruir o estigma da comunidade 

associado à demência

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“A parceria com a Portugália concretiza o necessário envolvimento do setor empresarial no apoio às soluções 

encontradas para os problemas sociais. Significa ainda um longo e ininterrupto compromisso por parte da 

Portugália que de há sete anos para cá nos ajuda todos os meses a manter em funcionamento uma resposta 

específica para pessoas com demência e para os seus  cuidadores na comunidade, assegurando dois espaços 

que garantem o ambiente acolhedor, reservado e seguro que precisamos de oferecer aos beneficiários, técnicos 

e voluntários que mensalmente participam nas sessões dos Cafés Memória de Lisboa-Colombo e de Cascais.  

Por todas estas razões, a Alzheimer Portugal está muito agradecida à Portugália e deseja manter esta fantástica 

parceria por mais anos!“

CRESCER
 

Áreas de intervenção da Instituição: públicos vulneráveis, 

nomeadamente, pessoas com consumo de substâncias psicoativas, 

pessoas em situação de sem abrigo, migrantes, nomeadamente, pessoas 

em situação de refugiada ou requerentes de asilo.

Ano de início da parceria: 2017

Tipos de Apoio concedidos Portugália: 

− Disponibilização de ofertas de emprego/sessões de recrutamento refugiados: resposta a necessidade 

concreta de emprego dos utentes, nomeadamente pessoas que não falam português, permitindo a sua 

autonomia, quer pela via do rendimento adquirido, quer pela possibilidade de poderem melhorar o 

seu português (turnos definidos em função do horário dos cursos), e ainda em casos de pessoas que 

não têm a sua situação documental regularizada. Estas situações promovem a pela integração na 

sociedade, pois a Portugália ofereceu a 1ª oportunidade a alguma destas pessoas 

− É UM RESTAURANTE: acolhimento de estágios profissionais, possibilitando uma experiência de 

trabalho em contexto real, que permite a autonomização dos futuros profissionais na área da 

restauração, quer através da integração no próprio Grupo, quer aumentando o perfil de 

empregabilidade, que permite aos futuros profissionais ter novas oportunidades de trabalho, no 

mercado aberto.

− GABIP: Portugália disponibilizou sempre a sala de cima do Restaurante na Almirante Reis, para 

reuniões de trabalho, encontros, etc., o que é bastante útil tendo em conta a dimensão e localização 

do espaço. Apoiou também monetariamente os projetos acompanhados.

− É UMA CASA (doações): tornam possível equipar/mobiliar casas e torná-las num lar

− Consignação do IRS: apoio aos custos de projeto não contemplados pelo financiador

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“A Portugália é um recurso permanente e disponível para acolher as várias necessidades da CRESCER, 

nomeadamente, em termos de apoio ao emprego de pessoas que precisam de uma nova oportunidade.

Conseguimos que as pessoas em situação de sem abrigo tivessem direito a uma refeição digna, que se sentissem 

apoiadas e recebidas como qualquer outro cidadão no restaurante. Este acontecimento revelou um aumento 

da motivação e autoestima para os cidadãos com reinício de projeto de vida. Este estudo também nos permitiu 

ter mais reconhecimento junto de outras entidades parceiras tais como a Escola Técnica Profissional de Lisboa.”

CASA DA ESTRELA
 

Áreas de intervenção da Instituição: Casa de 

acolhimento de crianças e jovens

Ano de início da parceria: 2016

Tipos de Apoio concedidos Portugália:

- Jantar Educandas Natal

- Almoço com famílias

- Jantar aniversário da Instituição

- Promoção da instituição na “Campanha de Consignação de IRS”

Nº de utentes abrangidos: 60

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“A parceria que a Casa da Estrela e a Portugália têm vindo a solidificar-se todos os anos.

É para nós muito importante termos parceiros estáveis e com os quais sabemos que podemos contar. A 

Portugália e os seus maravilhosos bifes são já uma constante na época de Natal. Durante o ano, também nos 

vão proporcionando outros momentos de convívio, quer entre as famílias das nossas jovens, como entre os 

funcionários e as jovens. A possibilidade de estar com as jovens noutro contexto e longe da casa é 

extremamente importante e gratificante para todos.

É tão importante para as nossas jovens o acesso a estes “mimos”. 

A divulgação do nosso projeto através de um flyer que apela à doação dos 0,5% do IRS que é entregue nos 

restaurantes Segundo Muelle e Ribadouro é também extremamente importante para a nossa atividade, não só 

pela angariação de fundos que nos permite como também pela divulgação do nosso trabalho e da nossa casa.

Por todas estas razões, pela fantástica parceria, pela simpatia e amizade com que recebem sempre a Casa da 

Estrela, o nosso sincero MUITO OBRIGADO!”

CEPAC
 

Áreas de intervenção da Instituição: Acompanhamento de imigrantes 

em situação de vulnerabilidade, através do apoio psicossocial, ajuda 

na inserção no mercado de trabalho ou capacitação através de ações 

de formação, no processo de regularização documental e no 

acompanhamento pessoal e familiar. 

Ano de início da parceria: 2016

Tipos de Apoio concedidos Portugália: 

- Acolhimento de formandos no projeto de formação em contexto de trabalho

- Partilha de ofertas através da Redemprega VA

- Participação nas feiras de empregabilidade

- Identificação de colaborares que necessitam de apoio psicossocial e/ou outras respostas sociais

- Participação nos fóruns de empregabilidade promovidos pela Redemprega VA

   Apoios CEPAC:

- Identificação de colaboradores da Portugália que necessitam de aulas de Português e participação 

gratuita em cursos junto de mais parceiros

Nº de utentes abrangidos: 27

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“A parceria com a Portugália tem sido uma mais-valia para o trabalho desenvolvido junto da nossa população 

potenciando mais respostas na área do emprego e formação. A Portugália enquanto entidade empregadora tem 

sido um excelente exemplo no acompanhamento personalizado que faz aos seus colaboradores, dignificando 

a pessoa e criando oportunidade para a sua integração na sociedade nas várias vertentes. Gostaríamos ainda 

de salientar o excelente trabalho de proximidade e envolvimento desenvolvido pela coordenadora da 

Responsabilidade Social, que testemunha de forma inequívoca a visão da Portugália neste domínio.”

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – CHL – CENTRO DE DIA SÃO 

FRANCISCO XAVIER
 

Áreas de intervenção da Instituição: Emergência, Socorrismo, ação social

Ano de início da parceria: 2018

Nº de utentes abrangidos: 36

Tipos de Apoio concedidos Portugália:

- proporcionar almoços a pessoas idosas em situação de dependência física, mental e sem recursos 

financeiros, facultando oportunidades de convívio e bem-estar;

- proporcionar almoços aos colaboradores voluntários da CVP

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“Esta parceria veio proporcionar um escape saudável na rotina do centro de dia, mesmo sendo uma vez no 

ano, os idosos falam todas as semanas, comentam as fotografias expostas, divulgam junto dos familiares a 

experiência. E porque a nossa política é de integração, independentemente das patologias e quadros clínicos, 

no último almoço, levámos uma senhora que faz alimentação por sonda a almoçar na Portugália Cais Sodré. A 

experiência para esta senhora foi inédita poia não frequentava um restaurante há décadas.

OBRA SOCIAL DAS IRMÃS OBLATAS DO SANTÍSSIMO REDENTOR

 

Áreas de intervenção da Instituição: Mulheres que exercem Prostituição e/ou 

são vítimas de Tráfico com fins de exploração sexual

Ano de início da parceria: 2016

Tipos de Apoio concedidos Portugália: Ofertas de emprego; aquisição de 

lembrança de natal para funcionários; espaço físico para reuniões do GABIP 

Almirante Reis

Por favor escreva um breve testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“A OSIO considera que a parceria constituiu um recurso para onde podemos encaminhar utentes que 

procuram trabalho na área da restauração. Um local simpático (1º piso da Portugália Almirante Reis), onde o 

Consórcio Gabip Almirante Reis pode reunir, enquanto grupo de trabalho.

A Portugália tem vindo a incentiva as formações de costura, realizando encomendas de produtos de costura, o 

que valoriza e divulga o trabalho realizado por um colectivo da comunidade.”
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CAFÉ MEMÓRIA- ASSOCIAÇÃO ALZEHIMER
   

Áreas de intervenção da Instituição: Apoio a Pessoas com 

Demência e seus cuidadores

Ano de início da parceria: 2013

Tipos de Apoio concedidos Portugália: Cedência do espaço para a realização das sessões dos Cafés Memória 

de Lisboa-Colombo e de Cascaishopping; promoção da instituição na “Campanha de Consignação de IRS”

Nº de utentes abrangidos: 720 por ano| 5040 utentes no total

Quais os benefícios da parceria com a Portugália (diretos e indiretos):

− assegura uma importante parte da logística referente às sessões dos Cafés Memória de Lisboa-Colombo 

e Cascais através da cedência do espaço para a realização das sessões.

− assegura que as entidades promotoras do projeto não assumam custos associados ao aluguer de um 

espaço. [Se considerarmos o valor simbólico de um aluguer de 100€/sessão e tendo em conta que já 

se realizaram 168 sessões (12 sessões x 2 Cafés Memória x 7 anos) o valor correspondente ascenderia 

a 16.800€ (2.400€/ ano x 7 anos)]

− confere notoriedade ao projeto Café Memória por ser uma organização muito conhecida do grande 

público

− O envolvimento de uma empresa como a Portugália ajuda a desconstruir o estigma da comunidade 

associado à demência

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“A parceria com a Portugália concretiza o necessário envolvimento do setor empresarial no apoio às soluções 

encontradas para os problemas sociais. Significa ainda um longo e ininterrupto compromisso por parte da 

Portugália que de há sete anos para cá nos ajuda todos os meses a manter em funcionamento uma resposta 

específica para pessoas com demência e para os seus  cuidadores na comunidade, assegurando dois espaços 

que garantem o ambiente acolhedor, reservado e seguro que precisamos de oferecer aos beneficiários, técnicos 

e voluntários que mensalmente participam nas sessões dos Cafés Memória de Lisboa-Colombo e de Cascais.  

Por todas estas razões, a Alzheimer Portugal está muito agradecida à Portugália e deseja manter esta fantástica 

parceria por mais anos!“

CRESCER
 

Áreas de intervenção da Instituição: públicos vulneráveis, 

nomeadamente, pessoas com consumo de substâncias psicoativas, 

pessoas em situação de sem abrigo, migrantes, nomeadamente, pessoas 

em situação de refugiada ou requerentes de asilo.

Ano de início da parceria: 2017

Tipos de Apoio concedidos Portugália: 

− Disponibilização de ofertas de emprego/sessões de recrutamento refugiados: resposta a necessidade 

concreta de emprego dos utentes, nomeadamente pessoas que não falam português, permitindo a sua 

autonomia, quer pela via do rendimento adquirido, quer pela possibilidade de poderem melhorar o 

seu português (turnos definidos em função do horário dos cursos), e ainda em casos de pessoas que 

não têm a sua situação documental regularizada. Estas situações promovem a pela integração na 

sociedade, pois a Portugália ofereceu a 1ª oportunidade a alguma destas pessoas 

− É UM RESTAURANTE: acolhimento de estágios profissionais, possibilitando uma experiência de 

trabalho em contexto real, que permite a autonomização dos futuros profissionais na área da 

restauração, quer através da integração no próprio Grupo, quer aumentando o perfil de 

empregabilidade, que permite aos futuros profissionais ter novas oportunidades de trabalho, no 

mercado aberto.

− GABIP: Portugália disponibilizou sempre a sala de cima do Restaurante na Almirante Reis, para 

reuniões de trabalho, encontros, etc., o que é bastante útil tendo em conta a dimensão e localização 

do espaço. Apoiou também monetariamente os projetos acompanhados.

− É UMA CASA (doações): tornam possível equipar/mobiliar casas e torná-las num lar

− Consignação do IRS: apoio aos custos de projeto não contemplados pelo financiador

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“A Portugália é um recurso permanente e disponível para acolher as várias necessidades da CRESCER, 

nomeadamente, em termos de apoio ao emprego de pessoas que precisam de uma nova oportunidade.

Conseguimos que as pessoas em situação de sem abrigo tivessem direito a uma refeição digna, que se sentissem 

apoiadas e recebidas como qualquer outro cidadão no restaurante. Este acontecimento revelou um aumento 

da motivação e autoestima para os cidadãos com reinício de projeto de vida. Este estudo também nos permitiu 

ter mais reconhecimento junto de outras entidades parceiras tais como a Escola Técnica Profissional de Lisboa.”

CASA DA ESTRELA
 

Áreas de intervenção da Instituição: Casa de 

acolhimento de crianças e jovens

Ano de início da parceria: 2016

Tipos de Apoio concedidos Portugália:

- Jantar Educandas Natal

- Almoço com famílias

- Jantar aniversário da Instituição

- Promoção da instituição na “Campanha de Consignação de IRS”

Nº de utentes abrangidos: 60

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“A parceria que a Casa da Estrela e a Portugália têm vindo a solidificar-se todos os anos.

É para nós muito importante termos parceiros estáveis e com os quais sabemos que podemos contar. A 

Portugália e os seus maravilhosos bifes são já uma constante na época de Natal. Durante o ano, também nos 

vão proporcionando outros momentos de convívio, quer entre as famílias das nossas jovens, como entre os 

funcionários e as jovens. A possibilidade de estar com as jovens noutro contexto e longe da casa é 

extremamente importante e gratificante para todos.

É tão importante para as nossas jovens o acesso a estes “mimos”. 

A divulgação do nosso projeto através de um flyer que apela à doação dos 0,5% do IRS que é entregue nos 

restaurantes Segundo Muelle e Ribadouro é também extremamente importante para a nossa atividade, não só 

pela angariação de fundos que nos permite como também pela divulgação do nosso trabalho e da nossa casa.

Por todas estas razões, pela fantástica parceria, pela simpatia e amizade com que recebem sempre a Casa da 

Estrela, o nosso sincero MUITO OBRIGADO!”

CEPAC
 

Áreas de intervenção da Instituição: Acompanhamento de imigrantes 

em situação de vulnerabilidade, através do apoio psicossocial, ajuda 

na inserção no mercado de trabalho ou capacitação através de ações 

de formação, no processo de regularização documental e no 

acompanhamento pessoal e familiar. 

Ano de início da parceria: 2016

Tipos de Apoio concedidos Portugália: 

- Acolhimento de formandos no projeto de formação em contexto de trabalho

- Partilha de ofertas através da Redemprega VA
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- Participação nas feiras de empregabilidade

- Identificação de colaborares que necessitam de apoio psicossocial e/ou outras respostas sociais

- Participação nos fóruns de empregabilidade promovidos pela Redemprega VA

   Apoios CEPAC:

- Identificação de colaboradores da Portugália que necessitam de aulas de Português e participação 

gratuita em cursos junto de mais parceiros

Nº de utentes abrangidos: 27

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“A parceria com a Portugália tem sido uma mais-valia para o trabalho desenvolvido junto da nossa população 

potenciando mais respostas na área do emprego e formação. A Portugália enquanto entidade empregadora tem 

sido um excelente exemplo no acompanhamento personalizado que faz aos seus colaboradores, dignificando 

a pessoa e criando oportunidade para a sua integração na sociedade nas várias vertentes. Gostaríamos ainda 

de salientar o excelente trabalho de proximidade e envolvimento desenvolvido pela coordenadora da 

Responsabilidade Social, que testemunha de forma inequívoca a visão da Portugália neste domínio.”

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – CHL – CENTRO DE DIA SÃO 

FRANCISCO XAVIER
 

Áreas de intervenção da Instituição: Emergência, Socorrismo, ação social

Ano de início da parceria: 2018

Nº de utentes abrangidos: 36

Tipos de Apoio concedidos Portugália:

- proporcionar almoços a pessoas idosas em situação de dependência física, mental e sem recursos 

financeiros, facultando oportunidades de convívio e bem-estar;

- proporcionar almoços aos colaboradores voluntários da CVP

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“Esta parceria veio proporcionar um escape saudável na rotina do centro de dia, mesmo sendo uma vez no 

ano, os idosos falam todas as semanas, comentam as fotografias expostas, divulgam junto dos familiares a 

experiência. E porque a nossa política é de integração, independentemente das patologias e quadros clínicos, 

no último almoço, levámos uma senhora que faz alimentação por sonda a almoçar na Portugália Cais Sodré. A 

experiência para esta senhora foi inédita poia não frequentava um restaurante há décadas.

OBRA SOCIAL DAS IRMÃS OBLATAS DO SANTÍSSIMO REDENTOR

 

Áreas de intervenção da Instituição: Mulheres que exercem Prostituição e/ou 

são vítimas de Tráfico com fins de exploração sexual

Ano de início da parceria: 2016

Tipos de Apoio concedidos Portugália: Ofertas de emprego; aquisição de 

lembrança de natal para funcionários; espaço físico para reuniões do GABIP 

Almirante Reis

Por favor escreva um breve testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“A OSIO considera que a parceria constituiu um recurso para onde podemos encaminhar utentes que 

procuram trabalho na área da restauração. Um local simpático (1º piso da Portugália Almirante Reis), onde o 

Consórcio Gabip Almirante Reis pode reunir, enquanto grupo de trabalho.

A Portugália tem vindo a incentiva as formações de costura, realizando encomendas de produtos de costura, o 

que valoriza e divulga o trabalho realizado por um colectivo da comunidade.”

V. PARCERIAS29



CAFÉ MEMÓRIA- ASSOCIAÇÃO ALZEHIMER
   

Áreas de intervenção da Instituição: Apoio a Pessoas com 

Demência e seus cuidadores

Ano de início da parceria: 2013

Tipos de Apoio concedidos Portugália: Cedência do espaço para a realização das sessões dos Cafés Memória 

de Lisboa-Colombo e de Cascaishopping; promoção da instituição na “Campanha de Consignação de IRS”

Nº de utentes abrangidos: 720 por ano| 5040 utentes no total

Quais os benefícios da parceria com a Portugália (diretos e indiretos):

− assegura uma importante parte da logística referente às sessões dos Cafés Memória de Lisboa-Colombo 

e Cascais através da cedência do espaço para a realização das sessões.

− assegura que as entidades promotoras do projeto não assumam custos associados ao aluguer de um 

espaço. [Se considerarmos o valor simbólico de um aluguer de 100€/sessão e tendo em conta que já 

se realizaram 168 sessões (12 sessões x 2 Cafés Memória x 7 anos) o valor correspondente ascenderia 

a 16.800€ (2.400€/ ano x 7 anos)]

− confere notoriedade ao projeto Café Memória por ser uma organização muito conhecida do grande 

público

− O envolvimento de uma empresa como a Portugália ajuda a desconstruir o estigma da comunidade 

associado à demência

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“A parceria com a Portugália concretiza o necessário envolvimento do setor empresarial no apoio às soluções 

encontradas para os problemas sociais. Significa ainda um longo e ininterrupto compromisso por parte da 

Portugália que de há sete anos para cá nos ajuda todos os meses a manter em funcionamento uma resposta 

específica para pessoas com demência e para os seus  cuidadores na comunidade, assegurando dois espaços 

que garantem o ambiente acolhedor, reservado e seguro que precisamos de oferecer aos beneficiários, técnicos 

e voluntários que mensalmente participam nas sessões dos Cafés Memória de Lisboa-Colombo e de Cascais.  

Por todas estas razões, a Alzheimer Portugal está muito agradecida à Portugália e deseja manter esta fantástica 

parceria por mais anos!“

CRESCER
 

Áreas de intervenção da Instituição: públicos vulneráveis, 

nomeadamente, pessoas com consumo de substâncias psicoativas, 

pessoas em situação de sem abrigo, migrantes, nomeadamente, pessoas 

em situação de refugiada ou requerentes de asilo.

Ano de início da parceria: 2017

Tipos de Apoio concedidos Portugália: 

− Disponibilização de ofertas de emprego/sessões de recrutamento refugiados: resposta a necessidade 

concreta de emprego dos utentes, nomeadamente pessoas que não falam português, permitindo a sua 

autonomia, quer pela via do rendimento adquirido, quer pela possibilidade de poderem melhorar o 

seu português (turnos definidos em função do horário dos cursos), e ainda em casos de pessoas que 

não têm a sua situação documental regularizada. Estas situações promovem a pela integração na 

sociedade, pois a Portugália ofereceu a 1ª oportunidade a alguma destas pessoas 

− É UM RESTAURANTE: acolhimento de estágios profissionais, possibilitando uma experiência de 

trabalho em contexto real, que permite a autonomização dos futuros profissionais na área da 

restauração, quer através da integração no próprio Grupo, quer aumentando o perfil de 

empregabilidade, que permite aos futuros profissionais ter novas oportunidades de trabalho, no 

mercado aberto.

− GABIP: Portugália disponibilizou sempre a sala de cima do Restaurante na Almirante Reis, para 

reuniões de trabalho, encontros, etc., o que é bastante útil tendo em conta a dimensão e localização 

do espaço. Apoiou também monetariamente os projetos acompanhados.

− É UMA CASA (doações): tornam possível equipar/mobiliar casas e torná-las num lar

− Consignação do IRS: apoio aos custos de projeto não contemplados pelo financiador

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“A Portugália é um recurso permanente e disponível para acolher as várias necessidades da CRESCER, 

nomeadamente, em termos de apoio ao emprego de pessoas que precisam de uma nova oportunidade.

Conseguimos que as pessoas em situação de sem abrigo tivessem direito a uma refeição digna, que se sentissem 

apoiadas e recebidas como qualquer outro cidadão no restaurante. Este acontecimento revelou um aumento 

da motivação e autoestima para os cidadãos com reinício de projeto de vida. Este estudo também nos permitiu 

ter mais reconhecimento junto de outras entidades parceiras tais como a Escola Técnica Profissional de Lisboa.”

CASA DA ESTRELA
 

Áreas de intervenção da Instituição: Casa de 

acolhimento de crianças e jovens

Ano de início da parceria: 2016

Tipos de Apoio concedidos Portugália:

- Jantar Educandas Natal

- Almoço com famílias

- Jantar aniversário da Instituição

- Promoção da instituição na “Campanha de Consignação de IRS”

Nº de utentes abrangidos: 60

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“A parceria que a Casa da Estrela e a Portugália têm vindo a solidificar-se todos os anos.

É para nós muito importante termos parceiros estáveis e com os quais sabemos que podemos contar. A 

Portugália e os seus maravilhosos bifes são já uma constante na época de Natal. Durante o ano, também nos 

vão proporcionando outros momentos de convívio, quer entre as famílias das nossas jovens, como entre os 

funcionários e as jovens. A possibilidade de estar com as jovens noutro contexto e longe da casa é 

extremamente importante e gratificante para todos.

É tão importante para as nossas jovens o acesso a estes “mimos”. 

A divulgação do nosso projeto através de um flyer que apela à doação dos 0,5% do IRS que é entregue nos 

restaurantes Segundo Muelle e Ribadouro é também extremamente importante para a nossa atividade, não só 

pela angariação de fundos que nos permite como também pela divulgação do nosso trabalho e da nossa casa.

Por todas estas razões, pela fantástica parceria, pela simpatia e amizade com que recebem sempre a Casa da 

Estrela, o nosso sincero MUITO OBRIGADO!”

CEPAC
 

Áreas de intervenção da Instituição: Acompanhamento de imigrantes 

em situação de vulnerabilidade, através do apoio psicossocial, ajuda 

na inserção no mercado de trabalho ou capacitação através de ações 

de formação, no processo de regularização documental e no 

acompanhamento pessoal e familiar. 

Ano de início da parceria: 2016

Tipos de Apoio concedidos Portugália: 

- Acolhimento de formandos no projeto de formação em contexto de trabalho

- Partilha de ofertas através da Redemprega VA
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- Participação nas feiras de empregabilidade

- Identificação de colaborares que necessitam de apoio psicossocial e/ou outras respostas sociais

- Participação nos fóruns de empregabilidade promovidos pela Redemprega VA

   Apoios CEPAC:

- Identificação de colaboradores da Portugália que necessitam de aulas de Português e participação 

gratuita em cursos junto de mais parceiros

Nº de utentes abrangidos: 27

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“A parceria com a Portugália tem sido uma mais-valia para o trabalho desenvolvido junto da nossa população 

potenciando mais respostas na área do emprego e formação. A Portugália enquanto entidade empregadora tem 

sido um excelente exemplo no acompanhamento personalizado que faz aos seus colaboradores, dignificando 

a pessoa e criando oportunidade para a sua integração na sociedade nas várias vertentes. Gostaríamos ainda 

de salientar o excelente trabalho de proximidade e envolvimento desenvolvido pela coordenadora da 

Responsabilidade Social, que testemunha de forma inequívoca a visão da Portugália neste domínio.”

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – CHL – CENTRO DE DIA SÃO 

FRANCISCO XAVIER
 

Áreas de intervenção da Instituição: Emergência, Socorrismo, ação social

Ano de início da parceria: 2018

Nº de utentes abrangidos: 36

Tipos de Apoio concedidos Portugália:

- proporcionar almoços a pessoas idosas em situação de dependência física, mental e sem recursos 

financeiros, facultando oportunidades de convívio e bem-estar;

- proporcionar almoços aos colaboradores voluntários da CVP

Testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“Esta parceria veio proporcionar um escape saudável na rotina do centro de dia, mesmo sendo uma vez no 

ano, os idosos falam todas as semanas, comentam as fotografias expostas, divulgam junto dos familiares a 

experiência. E porque a nossa política é de integração, independentemente das patologias e quadros clínicos, 

no último almoço, levámos uma senhora que faz alimentação por sonda a almoçar na Portugália Cais Sodré. A 

experiência para esta senhora foi inédita poia não frequentava um restaurante há décadas.

OBRA SOCIAL DAS IRMÃS OBLATAS DO SANTÍSSIMO REDENTOR

 

Áreas de intervenção da Instituição: Mulheres que exercem Prostituição e/ou 

são vítimas de Tráfico com fins de exploração sexual

Ano de início da parceria: 2016

Tipos de Apoio concedidos Portugália: Ofertas de emprego; aquisição de 

lembrança de natal para funcionários; espaço físico para reuniões do GABIP 

Almirante Reis

Por favor escreva um breve testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“A OSIO considera que a parceria constituiu um recurso para onde podemos encaminhar utentes que 

procuram trabalho na área da restauração. Um local simpático (1º piso da Portugália Almirante Reis), onde o 

Consórcio Gabip Almirante Reis pode reunir, enquanto grupo de trabalho.

A Portugália tem vindo a incentiva as formações de costura, realizando encomendas de produtos de costura, o 

que valoriza e divulga o trabalho realizado por um colectivo da comunidade.”
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RARÍSSIMAS – ASSOCIAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS 

MENTAIS E RARAS
 

Áreas de intervenção da Instituição: Social e de Saúde 

Ano de início da parceria: 2016

Tipos de Apoio concedidos Portugália: Oferta de almoços dos utentes 

Por favor escreva um breve testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“Através desta parceria os nossos jovens têm podido beneficiar, mais do que um momento de refeição 

diferente, e de uma experiência social inclusiva. Esta experiência tem-lhe permitido conviver entre si, num local 

agradável, e também desfrutar dessa interação num ambiente e contexto diferentes daqueles que têm no seu 

dia-a-dia. Possibilita ainda a interação com outras pessoas, o que é significativo para a sua autoestima e 

bem-estar emocional. “

COMPARTE – FUNDAÇÃO MARIA ROSA
 

Áreas de intervenção da Instituição: Educação e Integração de Refugiados

Tipos de Apoio concedidos Portugália: Apoio alimentar (bebidas e fruta); 

jantar na Portugália; e apoio pontual

Quais os benefícios da parceria com a Portugália (diretos e indiretos):

A Portugália tem possibilitado ao ComParte aumentar o investimento nas 

atividades diretas com jovens e refugiados, ao promover oportunidades de 

encontro e facilitar o contacto com parceiros, para que os custos com bebidas e alimentos possam ser 

reduzidos. 

O apoio concedido pela Portugália tem permitido aumentar a qualidade dos eventos organizados pelo 

ComParte, uma vez que permite ter acesso a bens alimentares de qualidade, bem como tem permitido a 

dinamização de momentos diferentes com os beneficiários do projeto (jovens e refugiados).

Ao ter uma rede de parcerias forte, com ligação às áreas de atuação do ComParte, também facilita a construção 

de pontes entre as diferentes organizações.

Por favor escreva um breve testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“Esta parceria é a oportunidade de colaborarmos com uma equipa com uma desenvolvida sensibilidade e 

responsabilidade social, que tem bastante sentido de propósito em facilitar a missão do nosso projeto e o 

bem-estar das pessoas que nele participam. O ComParte e os Prós da Integração e da Educação estão muito 

gratos por esta parceria, pelo apoio dado com tanta boa vontade e simpatia por cada profissional da Portugália, 

e desejamos que os laços possam continuar a estreitar-se, caminhando para formas de intercâmbio que gerem 

mais-valias de parte a parte. Muito obrigado!”

SETOR PRIVADO

 Empresas Associadas do GRACE (170)

 IKEA

Através do Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial (GRACE), o Grupo Portugália, ao longo do ano, 

participa em vários eventos e Workshops para a partilha e Boas Práticas e de projetos relevantes para empresas 

em setores ou inseridas em territórios relevantes para os mesmos.

Ao longo dos anos, a Portugália tem convidado Empresas parceiras do GRACE a participar em projetos de 

Desenvolvimento Local ou feito a ponte entre projetos sociais de parceiros e Empresas cujo Core Business e 
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atuação social possam contribuir para alcançar os objetivos dos mesmos.

Por outro lado, a Portugália está sempre disponível para reunir com empresas para partilhar a sua experiência 

na área da Responsabilidade Social, especialmente empresas no mesmo ramo de atuação, que enfrentam os 

mesmos desafios- na área social não existe concorrência e acreditamos que quanto mais partilha e trabalho em 

parceria houver entre as empresas nesta área, melhor será o impacto do setor privado no mundo social e 

desenvolvimento local.
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RARÍSSIMAS – ASSOCIAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS 

MENTAIS E RARAS
 

Áreas de intervenção da Instituição: Social e de Saúde 

Ano de início da parceria: 2016

Tipos de Apoio concedidos Portugália: Oferta de almoços dos utentes 

Por favor escreva um breve testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“Através desta parceria os nossos jovens têm podido beneficiar, mais do que um momento de refeição 

diferente, e de uma experiência social inclusiva. Esta experiência tem-lhe permitido conviver entre si, num local 

agradável, e também desfrutar dessa interação num ambiente e contexto diferentes daqueles que têm no seu 

dia-a-dia. Possibilita ainda a interação com outras pessoas, o que é significativo para a sua autoestima e 

bem-estar emocional. “

COMPARTE – FUNDAÇÃO MARIA ROSA
 

Áreas de intervenção da Instituição: Educação e Integração de Refugiados

Tipos de Apoio concedidos Portugália: Apoio alimentar (bebidas e fruta); 

jantar na Portugália; e apoio pontual

Quais os benefícios da parceria com a Portugália (diretos e indiretos):

A Portugália tem possibilitado ao ComParte aumentar o investimento nas 

atividades diretas com jovens e refugiados, ao promover oportunidades de 

encontro e facilitar o contacto com parceiros, para que os custos com bebidas e alimentos possam ser 

reduzidos. 

O apoio concedido pela Portugália tem permitido aumentar a qualidade dos eventos organizados pelo 

ComParte, uma vez que permite ter acesso a bens alimentares de qualidade, bem como tem permitido a 

dinamização de momentos diferentes com os beneficiários do projeto (jovens e refugiados).

Ao ter uma rede de parcerias forte, com ligação às áreas de atuação do ComParte, também facilita a construção 

de pontes entre as diferentes organizações.

Por favor escreva um breve testemunho sobre o que significou esta parceria para a sua Instituição:

“Esta parceria é a oportunidade de colaborarmos com uma equipa com uma desenvolvida sensibilidade e 

responsabilidade social, que tem bastante sentido de propósito em facilitar a missão do nosso projeto e o 

bem-estar das pessoas que nele participam. O ComParte e os Prós da Integração e da Educação estão muito 

gratos por esta parceria, pelo apoio dado com tanta boa vontade e simpatia por cada profissional da Portugália, 

e desejamos que os laços possam continuar a estreitar-se, caminhando para formas de intercâmbio que gerem 

mais-valias de parte a parte. Muito obrigado!”

SETOR PRIVADO

 Empresas Associadas do GRACE (170)

 IKEA

Através do Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial (GRACE), o Grupo Portugália, ao longo do ano, 

participa em vários eventos e Workshops para a partilha e Boas Práticas e de projetos relevantes para empresas 

em setores ou inseridas em territórios relevantes para os mesmos.

Ao longo dos anos, a Portugália tem convidado Empresas parceiras do GRACE a participar em projetos de 

Desenvolvimento Local ou feito a ponte entre projetos sociais de parceiros e Empresas cujo Core Business e 
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atuação social possam contribuir para alcançar os objetivos dos mesmos.

Por outro lado, a Portugália está sempre disponível para reunir com empresas para partilhar a sua experiência 

na área da Responsabilidade Social, especialmente empresas no mesmo ramo de atuação, que enfrentam os 

mesmos desafios- na área social não existe concorrência e acreditamos que quanto mais partilha e trabalho em 

parceria houver entre as empresas nesta área, melhor será o impacto do setor privado no mundo social e 

desenvolvimento local.
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VI. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

É importante referir que o Pilar Ambiental é o pilar com mais oportunidades de melhoria do Grupo Portugália. 

Tendo uma clara prioridade nas Pessoas e no bem-estar social das comunidades em que estamos inseridos, o 

trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na matéria de sustentabilidade ambiental tem ainda um grande 

potencial de melhoria e desenvolvimento.

Cientes desta questão, e perante uma preocupação crescente do nosso impacto no Meio Ambiente, o Grupo 

irá realizar no início de 2020 uma Consultoria Externa para criar uma Estratégia Ambiental, começando com 

um projeto piloto numa unidade de quick-service- onde existe um consumo mais elevado de artigos de 

utilização única, nomeadamente, plásticos. 

Na Sede do Grupo, celebrámos pelo terceiro ano consecutivo o “Dia da Terra” eliminando quase por completo 

a utilização de plástico no Centro de Apoio, investindo num “Kit Ambiental” personalizado para cada 

colaborador, que inclui: uma garrafa de água reutilizável; 1 chávena de café, e 1 caneca de chá de cerâmica. 

Calculamos que desta forma, conseguimos minimizar a utilização diária e repetida de chávenas e copos de 

plástico de cerca de 60 colaboradores do Centro de Apoio, incluindo a Administração. Estimamos ter evitado 

o consumo de 71,136 chávenas de plástico de café e 35,568 copos de plástico, em três anos.
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VII. A RESPONSABILIDADE SOCIAL
EM NÚMEROS | 2019
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Iniciativas
Nº Colaboradores Apoio Social
Nº de Atendimentos Apoio Social
Nº de apoios Despensa Solidária
Visitas Loja Viva
Artigos doados Loja Viva
Nº Consultas Psicólogo
Nº Colaboradores Psicólogo
Entrega de Cartão Dá +Educação (5meses-18 anos)
Bolsa de Mérito Escolar Colaboradores
Bolsa de Mérito Escolar Filhos Colaboradores
Kit "Viva Bebé"
Cabazes de Natal
Brinquedos de Natal (0-12 anos)

2017
22
40
98
33

663
9
5

380
n/a
n/a
33

811
322

2018
81

113
155
50

963
13
8

420
1
3

27
1011
370

2019
152
221
121
91

1772
30
12

507
0
3

20
1060
392

RESPONSABILIDADE SOCIAL INTERNA

Investimentos Iniciativas
Atendimentos Sociais 
Despensa Solidária
Bolsa Social
Adquisições Loja Social
Cartões +Educação
Bolsa de Mérito Escolar
Kit "Viva bebé"
Cabazes de Natal
Brinquedos de Natal
Consultas Psicólogo
Ação Ambiental 
Folhetos Portugália Viva e Guia Prático Social (2019)
TOTAL INVESTIMENTO RSI

2017
1.800 €
1.700 €

476 €
2.924 €

19.000 €
n/a

1.980 €
18.955 €
2.027 €

275 €
504 €

1.774 €
51.415 €

2018
1.800 €
3.875 €
1.167 €
3.278 €

21.000 €
3.750 €
1.622 €

22.960 €
2.135 €

375 €
407 €
418 €

62.787 €

2019
1.800 €
3.025 €
9.549 €
5.921 €

25.350 €
2.250 €
1.200 €

23.638 €
2.072 €
1.050 €

38 €
7.952 €

83.844 €
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Iniciativas
Parcerias c/ Organizações sociais
Iniciativas nas Unidades
Total Refeições oferecidas a Instituições
Parceria Empresas

2017
25
41

455
0

2018
35

100
562

2

2019
40

100
408

2

RESPONSABILIDADE SOCIAL EXTERNA

Investimentos Iniciativas
Total Refeições oferecidas a Instituições
Apoios pontuais iniciativas sociais
Doação de Material Descontinuado Unidades
Apoio a projetos/presentes de Natal
Campanha "Consignação IRS"
TOTAL INVESTIMENTO RSE

2017
1.659 €

400 €
0 €

375 €
n/a

2.434 €

2018
1.967 €
1.031 €

0 €
1.200 €
1.184 €
5.382 €

2019
1.632 €

131 €
15.046 €
2.029 €
1.184 €

20.022 €


