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Desde 2019, que o Grupo Portugália apresenta o seu Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 

organizado em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sabendo que, apesar do seu impacto ser 

a um nível micro e local, está dedicado a melhorar diariamente o seu papel na vida dos seus colaboradores e 

comunidades onde está inserido.

Após as aprendizagens de 2020, o Grupo Portugália esteve mais preparado para dar respostas céleres e 

adequadas aos seus colaboradores, perante o Estado de Emergência e resultante encerramento das unidades, 

entre janeiro e abril de 2021. Igualmente, as iniciativas de Responsabilidade Social Externas já estavam 

preparadas para esta eventualidade, tendo sido mais rápida a adaptação a um novo confinamento.

Tal como se previa em 2020, verificou-se um agravamento não só dos problemas socioeconómicos dos 

colaboradores que já vinham de situações de grande vulnerabilidade familiar, como também um aumento da 

dificuldade de acesso a serviços sociais públicos para a resolução dos mesmos (como por exemplo, problemas 

com a Segurança Social, SEF, consultas de psicologia e psiquiatria, entre outros).

Em 2021, foi retomado o Tour Viva – momento em que é feita a auscultação aos colaboradores de todas as 

unidades do Grupo – tendo como foco o diagnóstico do impacto socioeconómico da Pandemia e do nível da 

Saúde Mental  dos colaboradores e os seus agregados familiares, de forma a adaptar e alinhar o Plano de Ação 

de 2022 aos mesmos.
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Em 2021, o Departamento de Responsabilidade Social (DRS) do Grupo formalizou um protocolo com o 

Gabinete de Psicologia Psico-Insight, devido ao aumento significativo dos pedidos de apoio no âmbito da 

Saúde Mental. 

De momento conta com os seguintes recursos humanos, os quais disponibiliza aos seus colaboradores de 

forma totalmente gratuita:

 a) Diretora da área;

 b) Coordenadora da área;

 c) Técnica de Responsabilidade Social;

 d) Gabinete de Saúde Mental Externo - Psico-Insight

 e) 1 Assistente Social Interna;

 f) 1 Assistente Social Externa - “Gabinete de Apoio ao Migrante” (CEPAC); e

 g) Voluntários.

I. ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO
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O ano de 2021 ainda foi marcado pela pandemia COVID-19, com um forte impacto na restauração. Portugal 

não foi exceção e, consequentemente, a ação do DRS do Grupo Portugália foi adaptada de novo a esta 

realidade e à resultante crise social. 

Em 2021 foi acionado novamente o Plano de Contingência Covid-19, com o principal objetivo de assegurar o 

bem-estar dos colaboradores e das suas famílias. Em 2021 foi possível dar respostas imediatas e mensais a 

todos os colaboradores que se encontravam em lay off, com o apoio das Equipas de Gerência e voluntários do 

Grupo.

Os principais impactos da Pandemia identificados na construção do Plano de Contingência foram os seguintes:

• Redução da remuneração (durante o lay off) 

• Desemprego de membros do Agregado Familiar

• Desemprego de membros do Agregado Familiar a trabalhar informalmente, sem contrato de 

trabalho (especialmente imigrantes em situação irregular) 

• Problemas de habitação (pagamento de rendas)

• Acumulação de dívidas

• Isolamento Social

• Aumento de problemas de Saúde Mental

• Aumento de despesas devido ao encerramento das escolas (durante o lay off)

• Aumento da tensão intrafamiliar

No mês de Janeiro, foram doados produtos 

alimentares das lojas a colaboradores e 

associações parceiras, não só com a vertente 

social como também numa ótica de 

“Desperdício Zero” em todas as unidades.

Entre Fevereiro e Abril, foi disponibilizado, a 

todos os colaboradores do Grupo, um apoio 

mensal de produtos alimentares, respeitando as 

restrições alimentares de colaboradores de 

acordo com a sua religião/cultura, e foram 

organizadas equipas de voluntários para 

distribuírem os Cabazes em 9 pontos da cidade 

e arredores, de forma a facilitar a deslocação 

dos colaboradores. Por outro lado, 

colaboradores que não podiam sair de casa 

(isolamento profilático, famílias 

monoparentais, etc.) receberam os Cabazes 

diretamente em casa.

II. PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19
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Durante o Estado de Emergência e o período de confinamento entre janeiro e abril, foi importante assegurar 

que a comunicação com os colaboradores se mantinha e que as informações mais importantes sobre a 

evolução da pandemia eram devidamente transmitidas. 

Assim, foram enviados emails a todos os colaboradores, em 

português e inglês (para assegurar que os colaboradores 

imigrantes acedessem corretamente à informação), não só com 

todos os contactos e tipos de Apoio Social que a empresa 

disponibiliza, como também outras informações essenciais:

• Contactos do DRS, incluindo o das Assistentes Sociais 
(interna e externa), e dos Psicólogos (externo);

• Informação estratégica para colaboradores imigrantes e 
suas famílias;

• Informação e esclarecimento sobre o funcionamento das 
refeições escolares neste período;

• Informação e esclarecimento sobre os pagamentos das 
creches e escolas neste período;

• Informação e procedimentos sobre o processo de 
inscrição e matrícula dos filhos no pré-escolar e ensino 
básico;

• Informação sobre as regras gerais para o ensino à 
distância;

• Informação sobre a Ação Social nas Juntas de Freguesia e 

os novos serviços criados pelas mesmas perante o Estado de Emergência;

• Informação sobre a Ação Social nas Escolas e Creches, e a adaptação dos serviços perante o Estado de 
Emergência;

• Detalhes sobre a campanha contra a Violência Doméstica e contactos das diversas linhas de apoio 
existentes;

• Detalhes sobre as medidas de apoio excecional da Segurança Social devido à COVID-19;

• Informação de como agendar um atendimento na Segurança Social durante o Estado de Emergência;

• Contactos úteis (Linha Saúde 24, Linha Nacional de Emergência Social; Linha da Segurança Social; SOS 
Criança Desaparecida; Serviço de Informação de Informação a Vítimas de Violência Doméstica, SOS 
Voz amiga; APAV; Linha de Apoio à Criança; Linha Rara)
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SOCIAL SERVICE

Our social service will be provided via phone-call 
or video-call

PSICOLOGIST

(the appointments will be via phone-call or video-call)
You can contact Ana Lia for more information

SOCIAL SHOP

The shop is currently closed. However, we will try to 
assist you with regards to essential articles and goods. 

If you have any special requests, please send a 
Message/WhatsApp to Ana Lia, including your name, 

restaurant and the articles you need.

CHILDREN’S SCHOOL MEALS

You must contact your City or Local Council (in Portuguese, Junta de Freguesia) or even your children’s School 

to understand how the school meals will be working during the State of Emergency. 

For example, in Lisbon, children that are given School Welfare (Ação Social Escolar) A, B and Special 

Educational Needs will continue to benefit from the school meals (breakfast, lunch and afternoon snack), 

with a take-away service.

SOCIAL ASSISTANCE LOCAL COUNCIL

Your Local Council (Junta de Freguesia) continues providing Social Assistance, the only difference is that it will 

be via phone-call- you can find the contact and more information online- if the information is only available in 

Portuguese and you need assistance, you can contact us (Ana Lia or Isabel Moleiro).

Some Councils have added extra services, like Supermarket and Pharmacy home delivery, for people at risk 

(60+ years; chronically ill; reduced mobility, among others).

3

Ana Lia de Mattos
(Social Responsibility Coordinator) 

93

Catarina Batista 
(Portugália’s Social Assistant)

96

Isabel Moleiro
(CEPAC Social Assistant- Specialist in 

assisting foreigners)
93

We know these coming days won’t be easy and in order to continue to be able to provide social assistance, the Social 

Responsibility Budget has been increased by our Administration. In order to ask for Social Assistance, please get in touch 

with the contacts below.

SOCIAL SERVICE

USEFUL INFORMATION

ACCESS TO THE NATIONAL HEALTH SERVICES

All foreigners in Portugal with pending applications will be treated as permanent residents from Monday until at 

least July 1, authorities said on Saturday, to ensure migrants have access to public services during the 

coronavirus outbreak. Applicants including asylum seekers need only provide evidence of an ongoing request to 

qualify - granting them access to the national health service.

Together we shall overcome this! Together we are stronger!

No total, entre Janeiro e Abril:

• Foram doados produtos de diversas unidades do Grupo a colaboradores, no valor total de €6548 

(evitando paralelamente o desperdício alimentar);

• Foram doados produtos de diversas unidades do Grupo a 5 instituições parceiras, no valor total de 

€1357 (evitando paralelamente o desperdício alimentar);

• Foram distribuídos 867 cabazes de alimentos a cerca de 300 colaboradores do Grupo, mensalmente, 

entre Fevereiro e Abril, respondendo a 100% dos pedidos de apoio;

• Foram encaminhados familiares de colaboradores em situação de desemprego para oportunidade de 
emprego de empresas parceiras (Auchan, Jerónimo Martins e IKEA);

• As iniciativas de Responsabilidade Social Externa foram adaptadas ao serviço de take-away e entrega ao 
domicílio dos utentes (consultar informação mais detalhada na secção Parcerias, página 36)
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POLÍTICA DE DIVERSIDADE

O Grupo Portugália 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 de enorme valor para as organizações.

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

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. Neste momento, prestam trabalho no 

Grupo 25 (vinte e cinco) 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 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; 

III. IGUALDADE DE GÉNERO E REDUÇÃO
      DE DESIGUALDADES
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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; 

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, representando 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.

A Carta Portuguesa para a Diversidade é um dos instrumentos voluntários criados com o objetivo de encorajar 

as entidades empregadoras e demais organizações a implementar e desenvolver políticas e práticas de 

promoção da diversidade. Surge em linha com os esforços encetados pela Comissão Europeia e com as 

prioridades da Estratégia Europa 2020, plasmadas, por exemplo, nas Diretivas 2006/54/CE, de 5 de julho de 

2006 (princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de género), 2000/43/EC, de 29 de 

junho de 2000 (origem racial ou étnica) e na 2000-78-CE, de 27 de novembro de 2000 (estabelecimento de um 

quadro geral de tratamento no emprego e na atividade profissional). 

SELO DA DIVERSIDADE

O Selo da Diversidade é um prémio bienal, que consiste numa das respostas ao compromisso firmado pelas 

organizações signatárias da Carta Portuguesa para a Diversidade com políticas de diversidade que 

reconheçam, respeitem e valorizem o que as une e o que as diferencia como potencial fonte de inovação, 

resolução de problemas, foco na/o cliente, criatividade, envolvimento dos/as colaboradores/as com o 

necessário compromisso dos diferentes níveis hierárquicos e/ou de decisão. O Selo da Diversidade 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, independentemente da origem 

cultural, étnica e social, orientação sexual, género, idade, estilo pessoal, religião, características físicas ou 

outras, tal como descrito na Carta Portuguesa para a Diversidade. Consiste numa iniciativa promovida pela 

Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão (APPDI), enquanto promotora da Carta Portuguesa para 

a Diversidade e liderada pelo Alto Comissariado para as Migrações, I.P..

Em 2021 o Grupo Portugália foi novamente galardoado  com o 

“Selo da Diversidade”, fruto do trabalho desenvolvido pela 

Responsabilidade Social Interna e Externa, no que diz respeito ao 

tema da “Empregabilidade Inclusiva”. 

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:

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

pessoas Refugiadas;
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- 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 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;

- 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.

PORTUGÁLIA VIVA
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PARCERIAS PARA A INCLUSÃO

Após vários anos de parceria com o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), e através do trabalho que 

temos desenvolvido com o objetivo de criar oportunidades de trabalho para refugiados em Portugal, o Grupo 

Portugália foi convidado pelo ACM a participar no Workshop Nacional "Matching adult refugees'skills with 

labour market needs for lawful and safe pathways to protection in Europe", para dar os seus contributos, numa 

ótica de potencial empregador e a partilhar a sua experiencia com o projeto Refujobs*.

*Mais informações disponíveis no Relatório de Responsabilidade Social de 2019.

Na sequência deste Workshop e do interesse do Grupo em promover a inclusão social e laboral de públicos 

vulneráveis, surgiu o convite para fazer parte do projeto “Caminhos complementares para Refugiados Adultos”, 

desenvolvido pelo Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (CEDEFOP) e 

implementado pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias (ICMDP), em 

conjunto com o ACM. Este projeto tem como objetivo criar, em Portugal, um caminho complementar, legal e 

seguro para a proteção dos refugiados adultos, unindo o seu capital humano às exigências reais do mercado de 

trabalho. O elemento central é conciliar as competências e qualificações dos refugiados às necessidades do 

mercado de trabalho português, permitindo a transferência de refugiados de um país de primeiro asilo para 

Portugal com base não só no seu grau de vulnerabilidade, mas também no seu potencial de emprego e inserção 

laboral.

Dadas as contribuições que o Grupo Portugália tem dado ao projeto desde 2020 – tais como, pontes com 

outras organizações empregadoras (IKEA, CUF, GRACE, entre outros) e ideias sobre como criar parcerias 

estratégicas com o sector privado – as organizações que implementam o projeto convidaram o Grupo 

Portugália não só para fazer parte da Rede de Empregadores, como também para ser Embaixador Corporativo 

em Portugal.

«Desde 2020, o Grupo Portugália, por meio da sua Diretora de Responsabilidade Social Corporativa, tem 

desempenhado um excelente trabalho como Embaixador Corporativo do projeto Caminhos Complementares 

para Refugiados Adultos. Uma vez que o objetivo do projeto é a promoção e facilitação da inserção laboral 

de refugiados no mercado de trabalho português, a parceria com o Grupo Portugália tem sido fundamental 

para nosso engajamento com o sector privado e a criação de pontes com organizações empregadoras.» 

Alto Comissariado para as Migrações 

   

Adicionalmente, o Grupo Portugália apoiou a Associação 

Portuguesa para a Promoção da Diversidade e Inclusão (APPDI), 

com a partilha das suas iniciativas de Responsabilidade Social 

Interna e Externa, no que diz respeito ao tema da Diversidade e 

Inclusão, que foram incluídas no Glossário da APPDI. Este 

Glossário tem como objetivo tem como objetivo recolher e 

sistematizar boas práticas de Responsabilidade Social que 

contribuam para a promoção da Diversidade e Inclusão (D&I) nas 

organizações.

 

As práticas recolhidas foram compiladas num Glossário, 

organizado por temas, com o objetivo final de inspirar as 

organizações a replicar ou adaptar estas iniciativas.PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021
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O Grupo apoiou também a Cooperativa Rede Portuguesa das 

Cidades Interculturais, com informação prática e o 

testemunho da experiência do Grupo nos temas da Inclusão e 

Diversidade para o “Guia Organizações Interculturais - 

Mercado de Trabalho Inclusivo”.

O projeto visa sensibilizar empregadores para a contratação 

de pessoas migrantes e refugiadas nos concelhos de Oeiras, 

Loures e Amadora, juntando a informação num panfleto com 

alguma informação legal e de sensibilização e com casos 

práticos inspiradores para distribuir às 13 cidades portuguesas 

aderentes, que depois distribuirão aos empregadores locais. 

Este será ainda traduzido para inglês e distribuído também 

junto das 140 cidades aderentes a nível mundial (rede 

internacional), com as devidas adaptações. 

No seguimento deste projeto, o Grupo foi convidado a 

partilhar as suas Práticas de Diversidade e Inclusão no 

Webinar “Mercado de Trabalho Inclusivo”. Neste evento 

online, foram apresentados os resultados da pesquisa 

realizada pela Cooperativa Rede Portuguesa de Cidades 

Interculturais, em parceria com as Câmaras Municipais de 

Amadora, Loures e Oeiras e financiamento do Conselho da 

Europa, que culminou na construção de um guia para 

empregadores interculturais. Teve como objetivo 

proporcionar um espaço para que tanto as pessoas migrantes, 

quanto as empresas, partilhassem as suas experiências e 

desafios no mercado de trabalho português. 

PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021
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“A parceria com o Grupo Portugália foi importante para perceber como uma organização portuguesa pode 

gerir a diversidade de forma vantajosa para todas as partes, nomeadamente como pode contratar pessoas 

migrantes e com isso apoiar a sua inclusão social. Foi possível verificar que a 

Portugália está ciente do seu papel na inclusão social e entende que as 

características que tornam as pessoas diferentes proporcionam para a empresa 

uma vantagem competitiva. Podemos contar com a participação da Portugália 

no Webinar de apresentação do Folheto: Mercado de trabalho inclusivo e 

realizámos uma entrevista à empresa sobre as práticas de inclusão da 

diversidade no ambiente organizacional, cujas informações foram inseridas no 

guia. Desta forma, a Portugália pôde contribuir com informações relevantes 

para a realização do projeto e ainda, para a orientação de outras empresas 

que queiram iniciar o processo de inclusão da diversidade, além de poder deixar claro para todas as pessoas, 

principalmente aquelas que procuram por oportunidades de trabalho, que o Grupo Portugália é uma 

referência em termos de emprego inclusivo.”

Cooperativa Rede Portuguesa das Cidades Interculturais

Numa ótica de partilha de práticas de Responsabilidade Social no tema da Empregabilidade Inclusiva e 

Diversidade, fomos convidados a reunir com o IKEA para promover a inclusão social e profissional de públicos 

vulneráveis, como é o caso de refugiados e migrantes, partilhando a experiência e aprendizagens do Grupo 

neste tema.

Na IKEA vivemos a visão de contribuir para um melhor dia a dia para a maioria das pessoas – clientes, parceiros 

e colaboradores. E também acreditamos no poder de trabalhar em equipa para ultrapassar desafios, procurando 

sempre renovar e melhorar o que fazemos e como o fazemos, 

com contributos diversificados, seja dos nossos públicos internos, 

seja de parceiros que têm uma visão comum.

O ano de 2021 foi mais um ano de trabalho conjunto entre a 

IKEA e a Portugália, marcado por momentos de partilha de boas 

práticas e de projetos que nos podem ajudar a acelerar o 

impacto junto de comunidades mais vulneráveis, em particular 

de Migrantes e Refugiados. Muito obrigado ao Grupo Portugália 

por mais este ano de colaboração e por promover um ambiente 

de partilha, na certeza de que juntos poderemos construir um mundo mais justo, mais igualitário e mais 

sustentável. 

Tack!

IKEA Portugal

IGUALDADE DE GÉNERO

No Grupo Portugália, verifica-se um equilíbrio não só em termos globais como também nas diversas funções e 

níveis hierárquicos entre o número de colaboradoras do sexo feminino (43%) e do sexo masculino (57%). Num 

total de 10 Diretores, 4 são homens e 6 são mulheres, e num total de 21 Gestores de Unidade 8 são mulheres 

e 13 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. 

PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

666 COLABORADORES

46%

MÉDIA IDADES
(ANOS)

36,6154%
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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 os atendimentos sociais realizados ao longo do 

ano, não foi identificado nenhum caso de violência 

doméstica no Grupo Portugália. Contudo, sabemos 

que é um tema que muitas vezes é, infelizmente, 

ocultado, pelo que a Equipa do DRS e as Equipas de 

Gestão estão atentas a sinais que possam evidenciar 

um caso de violência doméstica. 

No passado, ao identificar casos de violência 

doméstica, a Assistente Social disponibiliza-se para 

acompanhar colaboradores à APAV e é disponibilizado, 

paralelamente, apoio de um psicólogo, de forma 

gratuita. 

Por forma a dar apoio, indiretamente, a todos(as) os(as) colaboradores(as) vítimas de violência doméstica, 

foram partilhados os principais contactos disponíveis nesta área (APAV e Campanha Contra a Violência 

Doméstica lançada pelo Governo e o Pacto Contra a Violência Doméstica) nas comunicações feitas com os 

colaboradores ao longo do ano e no Guia Prático Social.

PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

Angola (24)
Bangladeche (9)

Brasil (97)
Cabo Verde (80)

Chile (1)
Espanha (1)
Filipinas (1)
Guiné (5)

Guiné-Bissau (17)
Hungria (1)

Índia (2)

Iraque (2)
Moçambique (4)

Nepal (13)
Paquistão (1)

Peru (3)
Portugal (379)
Romênia (3)

São Tomé (19)
Senegal (1)
Somália (1)
Ucrânia (2)

COLABORADORES NACIONALIDADES
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O Grupo Portugália tem como foco principal da Responsabilidade Social o bem-estar dos seus colaboradores. 

Nestes 6 anos de formalização e consolidação do DRS, a aproximação aos colaboradores e auscultação deste 

principal Stakeholder da Responsabilidade Social, permitiu uma melhoria contínua das iniciativas e um maior 

impacto na vida dos mesmos.

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

afetam a grande maioria das pessoas que solicitam 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 vulneráveis, 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 

outro progenitor, 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;

O trabalho que tem sido desenvolvido e 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 surgem tantos pedidos de apoio relacionados com problemas pontuais inesperados (uma dívida em atraso, 

um gasto inesperado que afeta o orçamento familiar num determinado mês, etc.), mas sim, problemas de longa 

duração, sem uma “solução imediata”. 

Em 2021 foi possível retomar de novo a auscultação anual realizada a colaboradores de todas as unidades do 

Grupo. Após a Pandemia Covid-19, o principal foco desta auscultação foi identificar quais as principais 

consequências e impacto da Pandemia na vida dos colaboradores e os seus agregados familiares.

Principais resultados da auscultação:

IV. SAÚDE, BEM-ESTAR E JUSTIÇA

PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

• 29% dos colaboradores entrevistados são famílias monoparentais femininas; dos quais apenas 42%   

   recebe pensão de alimentos por parte do pai da criança (situação de desemprego ou emigração)

• 44% dos colaboradores entrevistados representam o único rendimento do Agregado Familiar

• 30% dos colaboradores entrevistados vivem com alguém que perdeu o emprego, dos quais:

 • 65% estava numa situação de Emprego Formal - com direito a Subsídio de Desemprego

 • 30% estava numa situação de Emprego Informal - sem direito a Subsídio de Desemprego

 • 5% tiveram o contrato alterado de full-time para part-time

• 19% dos colaboradores entrevistados recorreu a um empréstimo bancário
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Nas visitas realizadas no contexto do Tour Viva, pedimos aos colaboradores que responderam a este inquérito 

que nos deixassem algum testemunho, comentário ou feedback geral sobre o Departamento de 

Responsabilidade Social e as suas iniciativas no último ano, respondendo à questão “Como avalia o apoio 

prestado pelo Grupo, durante a Pandemia Covid-19?”. Deixamos de seguida alguns exemplos de respostas que 

obtivemos.

“Dou a máxima pontuação! Vocês sempre ajudaram e estiveram lá quando precisava. Quando tive Covid, até 

asseguraram a entrega dos apoios em minha casa! Foram espetaculares, obrigada!”

“Foram impecáveis; enquanto muitas pessoas passaram muito mal, a Empresa assegurou não só os postos de 

trabalho, como os ordenados e além disso, ainda ajudaram com alimentação! Sempre que precisei, ajudaram 

sempre, e agradeço muito, porque foi mesmo um grande apoio.”

“Foi essencial. Foi bom saber que havia alguém com quem pudesse contar. Vivo sozinho em Portugal e saber 

que a empresa se preocupou comigo significou muito para mim neste momento mais difícil.”

“Vocês foram 5 estrelas mesmo! Acho que foram impecáveis. Comparando com as outras empresas, a 

Portugália superou as expetativas de todos... Do fundo do coração, quero agradecer a todos na Portugália e à 

Administração por todo o apoio que nos dão!”

“A ajuda deixou-me aliviada, chegou em bom momento, e ficámos com a certeza de que temos a quem 

recorrer…nesta fase, o apoio foi enorme e gigantesco”

“A empresa ter ficado como ficou, e preocupar-se em enviar-nos o cabaz e o esforço que fez em nos manter a 

todos…salvou-me a vida”

“Pena que não colocaram a opção "Excelente"! O apoio que deram foi mesmo excelente e poucas empresas 

fizeram isso- mostra que a Portugália não se esquece nunca dos seus colaboradores.”

“A empresa foi 10 estrelas no apoio aos colaboradores durante a pandemia. Nunca pensei que uma empresa 

fizesse isso! Foi um apoio muito importante e ajudou muito.”

“Por favor agradece à empresa. A Portugália fez com que me sentisse parte da família.”

PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
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• 15% dos colaboradores entrevistados passa por instabilidade/preocupações a nível da habitação,   

   sendo que 17% da totalidade dos colaboradores tem ou teve rendas/gastos em atraso

• 34% dos colaboradores possui casa própria, sendo que destes 25% recorreu à moratória bancária

• 66% dos colaboradores entrevistados recorreram ao Guia Prático Social durante a Pandemia

• A maioria dos colaboradores (85% dos inquiridos) estão fragilizados a nível de saúde mental,   

   manifestando sinais de ansiedade, depressão e stress: 

 • stress (53%), ansiedade (46%) e depressão (21%)

 • 29% dos colaboradores entrevistados perdeu um familiar no ano passado, e 15% perdeu   

    uma pessoa próxima

• A maioria dos Colaboradores (92% dos entrevistados) está extremamente agradecido com o apoio da  

   empresa durante a pandemia - 85% dos entrevistados deram pontuação máxima “Muito Bom” e 7%  

   classificou como “Bom” (os restantes são novas contratações)
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ASSISTENTE SOCIAL

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

acima descrito, o DRS conta, desde o início, com uma Assistente Social Interna, o que permitiu não só dar uma 

resposta concertada a cada pedido de apoio, mas também compreender a raiz do problema de cada 

colaborador e a respetiva solução a longo-prazo, respeitando sempre uma total confidencialidade nas 

informações que são trocadas. Revelou-se essencial contar com um elemento formado em Serviço Social no 

DRS, por forma a garantir uma capacidade de adequação das nossas respostas sociais às necessidades reais dos 

colaboradores.

O Grupo foi convidado a participar no Webinar “Serviço Social de 

Empresa”, com o objetivo de partilhar a experiência do papel da Assistente 

Social na Responsabilidade Social Corporativa, e promover o Serviço Social 

nas Empresas.

PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

Serviço Social

Em 2021, foram realizados 500 atendimentos sociais a colaboradores do Grupo e foi assegurada resposta a 

100% dos pedidos de apoio. Verificamos uma redução dos pedidos de apoio relativamente a 2020 (683 

atendimentos sociais), o que se explica pela evolução da pandemia.

Despensa Solidária

A iniciativa Despensa Solidária pretende responder a dificuldades inesperadas e pontuais dos colaboradores, 

mediante a entrega de um apoio no valor de €25, durante um determinado período de tempo, avaliado caso 

a caso. 

Perante o cenário da Pandemia Covid-19, verificou-se um aumento significativo deste apoio, passando de 

121 cartões entregues em 2019, para 705 em 2020 (um aumento de 483%), sendo claro o efeito económi-

co-social da Pandemia nos Agregados Familiares dos colaboradores.

Em 2021, fruto da evolução positiva da pandemia, registamos uma redução do número de cartões entregues, 

para 359.

Bolsa Social

O Departamento conta com uma verba anual para dar apoio, a fundo perdido, a casos de emergência social 

de colaboradores que vêm de situações de grande vulnerabilidade social. No total, foram apoiados 7 

colaboradores a fundo perdido, dos quais:

 57% na compra de eletrodomésticos essenciais

 4% na aquisição de passes de transporte a colaboradores no primeiro mês de trabalho

 7% na aquisição de telemóveis

 32% na caução de uma casa para um colaborador em risco de situação de despejo
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GABINETE DE APOIO AO MIGRANTE

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. Assim, 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 ao aumento dos pedidos de apoio relacionados 

com o desconhecimento da forma de acesso aos serviços em Portugal e problemas relacionados com o facto 

dos familiares se encontrarem em situação irregular, em 2020 foi formalizada uma parceria com o CEPAC 

(Centro Padre Alves Correia), investindo numa segunda Assistente Social Externa, com vasta experiência nestes 

temas. Paralelamente, esta parceria trouxe benefícios para colaboradores que não se sentem à vontade para 

pedir apoio internamente, podendo recorrer a um apoio externo, mantendo uma total confidencialidade.

LOJA VIVA

A “Loja Viva” insere-se no contexto da economia circular e trata-se de 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 encontrem na loja, que nenhum 

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

Esta iniciativa tem sido uma resposta muito valorizada, sobretudo por colaboradores imigrantes e refugiados na 

sua chegada a Portugal, especialmente em termos de artigos para casa e roupa de criança, pois a maioria não 

tem uma rede de suporte em Portugal. 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 Corporativo.

No ano de 2021, a Loja Viva esteve encerrada entre janeiro e maio, por motivos de segurança e em 

cumprimento com o plano de contingência COVID-19, razão pela qual verificamos um decréscimo no número 

de “visitas” e artigos doados. Após os primeiros meses do Estado de Emergência, conseguimos fazer uma 

adaptação desta iniciativa; os colaboradores com necessidades de artigos da Loja Social, podiam fazer pedidos 

ao DRS e este entregava diretamente ao domicílio do colaborador ou numa unidade, de acordo com a zona de 

residência. 

Este ano, a maioria dos pedidos da Loja Social foram casacos para a época de inverno, o Grupo adquiriu cerca 

de 100 casacos de criança e adulto, para dar resposta a estes pedidos.

Em agosto de 2021, perante a crise de refugiados do Afeganistão, o Grupo reuniu com a coordenadora da 

equipa feminina de atletas do Afeganistão, por forma a identificar as necessidades de integração social das 

mesmas e das suas famílias. Identificando a necessidade de roupa de criança, adolescente e adulto, PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

Em 2021 a Assistente Social Externa do CEPAC realizou 30 atendimentos sociais a colaboradores imigrantes e 

a familiares dos mesmos.

Centro de Apoio e a cada Gerente de Unidade do Grupo, para celebrar a época festiva e promover as regras de 

segurança e higiene, com um “toque social”. 

 

«A parceria entre o projeto Transistórias Lisboa e a Portugália, 

representou um contributo fundamental para a motivação e 

empoderamento da nossa rede de artesãs(os) migrantes, permitindo 

gerar rendimento e expandindo os produtos desenvolvidos para um 

maior número de pessoas.»

Transistórias-CosturArte

Voltámos também a apoiar o Projeto Desafio Jovem, através da aquisição de 300 pacotes de bolachas,  

entregues a todos os Gerentes e aos colaboradores do Centro de Apoio, com o objetivo de apoiar na angariação 

de fundos deste projeto. Tivemos conhecimento do mesmo em 2019, por termos participado no Júri do pitch 

final de várias instituições com o tema “Como mobilizar Empresas para Projetos Sociais”, em conjunto com os 

parceiros GRACE, a Fundação Aga Khan e o Clip- Recursos e Desenvolvimento.

«Em 2021 vivemos mais um ano cheio de desafios causados pela 

pandemia que a todos afeta. Desafios que nos obrigaram a ser mais 

criativos, resilientes, mesmo sabendo que nem sempre conseguimos 

resolver algumas das questões que esta pandemia nos trouxe, mas 

tendo a consciência que fizemos o melhor que sabemos e 

conseguimos. E só conseguimos superar mais um ano, porque 

contamos com uma rede de parceiros, como a Portugália, e que à sua 

maneira nos apoia não só com os seus donativos, mas também com a 

sua disponibilidade sempre presente em nos apoiar ainda mais e elevar 

a parceria a uma relação mais estreita e próxima.

Agradecemos à Portugália toda a sua disponibilidade na esperança de 

desenvolver durante o ano de 2022 uma relação ainda mais profícua. 

Bem hajam!»

Desafio Jovem

De forma a combater o isolamento na época natalícia da população idosa que reside no centro de Lisboa, o 

Grupo voltou a apoiar os utentes da Associação Mais Proximidade (“AMP”) com “miminhos de Natal”; este ano 

também numa vertente social de apoiar o parceiro Desafio Jovem. Entregámos 2 croquetes e 1 pacote de 

bolachas a cada um dos 97 utentes da AMP.

    

rapidamente organizou uma campanha interna e fez triagem de roupas da Loja Viva e, com o apoio do nosso 

parceiro CEPAC, entregámos cerca de 3500 peças de roupa a este grupo de refugiados. Por outro lado, foi 

efetuada a ponte com parceiros do Plano de Desenvolvimento de Arroios, para a promoção da sua inclusão 

social em Portugal, dando respostas a variados temas.

«I want to thank Portugália for generously donating 

clothing and basic necessities toward the Afghanistan 

Youth National Players. They are more than just a 

restaurant and have shown so through connecting us 

with other organizations and social services. There 

hospitality was great and their food was also 

delicious. Special thank you to Ana Lia for arranging 

all of these events for us!»

APOIO À NATALIDADE

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

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

cuidado do bebé no primeiro mês (fraldas, cremes, produtos de higiene) e um apoio à natalidade no valor de 

€25 (perfazendo um valor total de €60). Paralelamente, os colaboradores podem aceder a artigos de bebé na 

Loja Viva de forma gratuita.

Em 2020, adaptámos esta iniciativa para cumprir com as medidas de segurança e plano de contingência 

COVID-19. Por outro lado, tendo em conta as dificuldades acrescidas resultantes dos meses em lay off, foi 

decidido aumentar o valor do apoio à natalidade para €100.

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. O cabaz contém artigos alimentares 

cuidadosamente selecionados e os brinquedos são sempre muito apreciados pelos colaboradores e seus filhos.

Por forma a dar continuidade ao apoio a projetos de Empreendedorismo Sociocultural, que surgiram do Plano 

de Desenvolvimento da Pena, Anjos e Arroios em 2019, adquirimos também 115 enfeites de 

Natal/porta-chaves, elaboradas pelo projeto “Transitórias- CosturArte”, entregues a cada colaborador do 
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GABINETE DE APOIO AO MIGRANTE

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. Assim, 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 ao aumento dos pedidos de apoio relacionados 

com o desconhecimento da forma de acesso aos serviços em Portugal e problemas relacionados com o facto 

dos familiares se encontrarem em situação irregular, em 2020 foi formalizada uma parceria com o CEPAC 

(Centro Padre Alves Correia), investindo numa segunda Assistente Social Externa, com vasta experiência nestes 

temas. Paralelamente, esta parceria trouxe benefícios para colaboradores que não se sentem à vontade para 

pedir apoio internamente, podendo recorrer a um apoio externo, mantendo uma total confidencialidade.

LOJA VIVA

A “Loja Viva” insere-se no contexto da economia circular e trata-se de 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 encontrem na loja, que nenhum 

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

Esta iniciativa tem sido uma resposta muito valorizada, sobretudo por colaboradores imigrantes e refugiados na 

sua chegada a Portugal, especialmente em termos de artigos para casa e roupa de criança, pois a maioria não 

tem uma rede de suporte em Portugal. 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 Corporativo.

No ano de 2021, a Loja Viva esteve encerrada entre janeiro e maio, por motivos de segurança e em 

cumprimento com o plano de contingência COVID-19, razão pela qual verificamos um decréscimo no número 

de “visitas” e artigos doados. Após os primeiros meses do Estado de Emergência, conseguimos fazer uma 

adaptação desta iniciativa; os colaboradores com necessidades de artigos da Loja Social, podiam fazer pedidos 

ao DRS e este entregava diretamente ao domicílio do colaborador ou numa unidade, de acordo com a zona de 

residência. 

Este ano, a maioria dos pedidos da Loja Social foram casacos para a época de inverno, o Grupo adquiriu cerca 

de 100 casacos de criança e adulto, para dar resposta a estes pedidos.

Em agosto de 2021, perante a crise de refugiados do Afeganistão, o Grupo reuniu com a coordenadora da 

equipa feminina de atletas do Afeganistão, por forma a identificar as necessidades de integração social das 

mesmas e das suas famílias. Identificando a necessidade de roupa de criança, adolescente e adulto, 

Em 2021 tivemos 41 colaboradores a visitarem a Loja Viva, com a doação de 6293 artigos, promovendo a 

Economia Circular.

Foram adquiridos cerca de 100 casacos de inverno, de criança e adulto.

Doámos 3500 peças de roupa à equipa feminina de atletas do Afeganistão.

Em 2021 o Grupo teve 28 nascimentos, tendo sido entregues 28 Kits Bebé.

Centro de Apoio e a cada Gerente de Unidade do Grupo, para celebrar a época festiva e promover as regras de 

segurança e higiene, com um “toque social”. 

 

«A parceria entre o projeto Transistórias Lisboa e a Portugália, 

representou um contributo fundamental para a motivação e 

empoderamento da nossa rede de artesãs(os) migrantes, permitindo 

gerar rendimento e expandindo os produtos desenvolvidos para um 

maior número de pessoas.»

Transistórias-CosturArte

Voltámos também a apoiar o Projeto Desafio Jovem, através da aquisição de 300 pacotes de bolachas,  

entregues a todos os Gerentes e aos colaboradores do Centro de Apoio, com o objetivo de apoiar na angariação 

de fundos deste projeto. Tivemos conhecimento do mesmo em 2019, por termos participado no Júri do pitch 

final de várias instituições com o tema “Como mobilizar Empresas para Projetos Sociais”, em conjunto com os 

parceiros GRACE, a Fundação Aga Khan e o Clip- Recursos e Desenvolvimento.

«Em 2021 vivemos mais um ano cheio de desafios causados pela 

pandemia que a todos afeta. Desafios que nos obrigaram a ser mais 

criativos, resilientes, mesmo sabendo que nem sempre conseguimos 

resolver algumas das questões que esta pandemia nos trouxe, mas 

tendo a consciência que fizemos o melhor que sabemos e 

conseguimos. E só conseguimos superar mais um ano, porque 

contamos com uma rede de parceiros, como a Portugália, e que à sua 

maneira nos apoia não só com os seus donativos, mas também com a 

sua disponibilidade sempre presente em nos apoiar ainda mais e elevar 

a parceria a uma relação mais estreita e próxima.

Agradecemos à Portugália toda a sua disponibilidade na esperança de 

desenvolver durante o ano de 2022 uma relação ainda mais profícua. 

Bem hajam!»

Desafio Jovem

De forma a combater o isolamento na época natalícia da população idosa que reside no centro de Lisboa, o 

Grupo voltou a apoiar os utentes da Associação Mais Proximidade (“AMP”) com “miminhos de Natal”; este ano 

também numa vertente social de apoiar o parceiro Desafio Jovem. Entregámos 2 croquetes e 1 pacote de 

bolachas a cada um dos 97 utentes da AMP.

    

rapidamente organizou uma campanha interna e fez triagem de roupas da Loja Viva e, com o apoio do nosso 

parceiro CEPAC, entregámos cerca de 3500 peças de roupa a este grupo de refugiados. Por outro lado, foi 

efetuada a ponte com parceiros do Plano de Desenvolvimento de Arroios, para a promoção da sua inclusão 

social em Portugal, dando respostas a variados temas.

«I want to thank Portugália for generously donating 

clothing and basic necessities toward the Afghanistan 

Youth National Players. They are more than just a 

restaurant and have shown so through connecting us 

with other organizations and social services. There 

hospitality was great and their food was also 

delicious. Special thank you to Ana Lia for arranging 

all of these events for us!»

APOIO À NATALIDADE

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

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

cuidado do bebé no primeiro mês (fraldas, cremes, produtos de higiene) e um apoio à natalidade no valor de 

€25 (perfazendo um valor total de €60). Paralelamente, os colaboradores podem aceder a artigos de bebé na 

Loja Viva de forma gratuita.

Em 2020, adaptámos esta iniciativa para cumprir com as medidas de segurança e plano de contingência 

COVID-19. Por outro lado, tendo em conta as dificuldades acrescidas resultantes dos meses em lay off, foi 

decidido aumentar o valor do apoio à natalidade para €100.

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. O cabaz contém artigos alimentares 

cuidadosamente selecionados e os brinquedos são sempre muito apreciados pelos colaboradores e seus filhos.

Por forma a dar continuidade ao apoio a projetos de Empreendedorismo Sociocultural, que surgiram do Plano 

de Desenvolvimento da Pena, Anjos e Arroios em 2019, adquirimos também 115 enfeites de 

Natal/porta-chaves, elaboradas pelo projeto “Transitórias- CosturArte”, entregues a cada colaborador do 
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GABINETE DE APOIO AO MIGRANTE

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. Assim, 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 ao aumento dos pedidos de apoio relacionados 

com o desconhecimento da forma de acesso aos serviços em Portugal e problemas relacionados com o facto 

dos familiares se encontrarem em situação irregular, em 2020 foi formalizada uma parceria com o CEPAC 

(Centro Padre Alves Correia), investindo numa segunda Assistente Social Externa, com vasta experiência nestes 

temas. Paralelamente, esta parceria trouxe benefícios para colaboradores que não se sentem à vontade para 

pedir apoio internamente, podendo recorrer a um apoio externo, mantendo uma total confidencialidade.

LOJA VIVA

A “Loja Viva” insere-se no contexto da economia circular e trata-se de 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 encontrem na loja, que nenhum 

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

Esta iniciativa tem sido uma resposta muito valorizada, sobretudo por colaboradores imigrantes e refugiados na 

sua chegada a Portugal, especialmente em termos de artigos para casa e roupa de criança, pois a maioria não 

tem uma rede de suporte em Portugal. 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 Corporativo.

No ano de 2021, a Loja Viva esteve encerrada entre janeiro e maio, por motivos de segurança e em 

cumprimento com o plano de contingência COVID-19, razão pela qual verificamos um decréscimo no número 

de “visitas” e artigos doados. Após os primeiros meses do Estado de Emergência, conseguimos fazer uma 

adaptação desta iniciativa; os colaboradores com necessidades de artigos da Loja Social, podiam fazer pedidos 

ao DRS e este entregava diretamente ao domicílio do colaborador ou numa unidade, de acordo com a zona de 

residência. 

Este ano, a maioria dos pedidos da Loja Social foram casacos para a época de inverno, o Grupo adquiriu cerca 

de 100 casacos de criança e adulto, para dar resposta a estes pedidos.

Em agosto de 2021, perante a crise de refugiados do Afeganistão, o Grupo reuniu com a coordenadora da 

equipa feminina de atletas do Afeganistão, por forma a identificar as necessidades de integração social das 

mesmas e das suas famílias. Identificando a necessidade de roupa de criança, adolescente e adulto, 

Centro de Apoio e a cada Gerente de Unidade do Grupo, para celebrar a época festiva e promover as regras de 

segurança e higiene, com um “toque social”. 

 

«A parceria entre o projeto Transistórias Lisboa e a Portugália, 

representou um contributo fundamental para a motivação e 

empoderamento da nossa rede de artesãs(os) migrantes, permitindo 

gerar rendimento e expandindo os produtos desenvolvidos para um 

maior número de pessoas.»

Transistórias-CosturArte

Voltámos também a apoiar o Projeto Desafio Jovem, através da aquisição de 300 pacotes de bolachas,  

entregues a todos os Gerentes e aos colaboradores do Centro de Apoio, com o objetivo de apoiar na angariação 

de fundos deste projeto. Tivemos conhecimento do mesmo em 2019, por termos participado no Júri do pitch 

final de várias instituições com o tema “Como mobilizar Empresas para Projetos Sociais”, em conjunto com os 

parceiros GRACE, a Fundação Aga Khan e o Clip- Recursos e Desenvolvimento.

«Em 2021 vivemos mais um ano cheio de desafios causados pela 

pandemia que a todos afeta. Desafios que nos obrigaram a ser mais 

criativos, resilientes, mesmo sabendo que nem sempre conseguimos 

resolver algumas das questões que esta pandemia nos trouxe, mas 

tendo a consciência que fizemos o melhor que sabemos e 

conseguimos. E só conseguimos superar mais um ano, porque 

contamos com uma rede de parceiros, como a Portugália, e que à sua 

maneira nos apoia não só com os seus donativos, mas também com a 

sua disponibilidade sempre presente em nos apoiar ainda mais e elevar 

a parceria a uma relação mais estreita e próxima.

Agradecemos à Portugália toda a sua disponibilidade na esperança de 

desenvolver durante o ano de 2022 uma relação ainda mais profícua. 

Bem hajam!»

Desafio Jovem

De forma a combater o isolamento na época natalícia da população idosa que reside no centro de Lisboa, o 

Grupo voltou a apoiar os utentes da Associação Mais Proximidade (“AMP”) com “miminhos de Natal”; este ano 

também numa vertente social de apoiar o parceiro Desafio Jovem. Entregámos 2 croquetes e 1 pacote de 

bolachas a cada um dos 97 utentes da AMP.
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rapidamente organizou uma campanha interna e fez triagem de roupas da Loja Viva e, com o apoio do nosso 

parceiro CEPAC, entregámos cerca de 3500 peças de roupa a este grupo de refugiados. Por outro lado, foi 

efetuada a ponte com parceiros do Plano de Desenvolvimento de Arroios, para a promoção da sua inclusão 

social em Portugal, dando respostas a variados temas.

«I want to thank Portugália for generously donating 

clothing and basic necessities toward the Afghanistan 

Youth National Players. They are more than just a 

restaurant and have shown so through connecting us 

with other organizations and social services. There 

hospitality was great and their food was also 

delicious. Special thank you to Ana Lia for arranging 

all of these events for us!»

APOIO À NATALIDADE

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

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

cuidado do bebé no primeiro mês (fraldas, cremes, produtos de higiene) e um apoio à natalidade no valor de 

€25 (perfazendo um valor total de €60). Paralelamente, os colaboradores podem aceder a artigos de bebé na 

Loja Viva de forma gratuita.

Em 2020, adaptámos esta iniciativa para cumprir com as medidas de segurança e plano de contingência 

COVID-19. Por outro lado, tendo em conta as dificuldades acrescidas resultantes dos meses em lay off, foi 

decidido aumentar o valor do apoio à natalidade para €100.

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. O cabaz contém artigos alimentares 

cuidadosamente selecionados e os brinquedos são sempre muito apreciados pelos colaboradores e seus filhos.

Por forma a dar continuidade ao apoio a projetos de Empreendedorismo Sociocultural, que surgiram do Plano 

de Desenvolvimento da Pena, Anjos e Arroios em 2019, adquirimos também 115 enfeites de 

Natal/porta-chaves, elaboradas pelo projeto “Transitórias- CosturArte”, entregues a cada colaborador do 
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Em 2021, o Grupo entregou:

 1057 Cabazes Viva (27 colaboradores sinalizados receberam 2 cabazes)

 425 brinquedos

 300 pacotes de bolachas do Desafio Jovem

 115 enfeites de Natal/ porta-chaves do projeto “Transistórias”

 57 Cabazes da SEMEAR

 57 Cadernos Arts&Crafts Residências Refúgio

 48 doces da SEMEAR

Numa ótica de investimento em “Presentes Sociais”, incluímos também no Cabaz 57 cadernos do projeto 

Art&Crafts, do nosso parceiro Residências Refúgio. O projeto tem como objetivo apoiar a inclusão de pessoas 

em situação de refúgio através da mediação 

comunitária, atividades culturais, documentais 

e reflexivas. A elaboração destes cadernos 

representa não só a expressão artística dos 

refugiados acolhidos pelo projeto, como 

também uma forma de gerar algum rendimento 

e assegurar a sustentabilidade do projeto.

Devido à Pandemia, não foi possível realizar, pelo segundo ano consecutivo, o Jantar de Natal do Grupo, como 

sempre foi tradição. Como alternativa a esta celebração, decidimos apoiar de novo os nossos parceiros do 

projeto SEMEAR, e foram adquiridos 57 “Cabazes Solidários” com produtos elaborados pela organização, e 48 

doces para incluir no pacote “Presentes Sociais”. Substituímos também a típica caixa de cartão dos cabazes por 

sacos de juta, para promover a sua reutilização, evitando assim o desperdício das caixas de papel e ter um 

menor impacto ambiental. 

«Para o Semear é importantíssimo poder contar com 

o apoio da Portugália como parceiro na formação, 

capacitação e inclusão socioprofissional de pessoas 

com dificuldade intelectual e do desenvolvimento.

Através da aquisição dos cabazes do Semear 

Mercearia, a Portugália apoia a sustentabilidade, 

uma vez que os produtos adquiridos são 

confecionados a partir de frutícolas e hortícolas que 

não seriam comercializados e promove a formação e 

emprego de pessoas com dificuldade intelectual. 

Obrigado pelo vosso importante contributo e 

esperamos fortalecer esta parceria em 2022.»
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Todos os anos, o Guia Prático Social é enviado por email a todos os novos colaboradores, de forma a assegurar 

que têm a informação essencial para o acesso aos serviços de Saúde em Portugal. Em 2021 o DRS apoiou 13 

colaboradores a fundo perdido (Bolsa Social), dos quais:

 42% em complementos de baixas-médicas

 1% na aquisição de medicamentos

 57% na aquisição de óculos 

ACESSO À SAÚDE 

No contexto do trabalho desenvolvido com várias famílias em situações de vulnerabilidade social, sabemos 

que existe alguma dificuldade em fazer face a gastos elevados na área da saúde (especialmente em áreas que 

o SNS não cobre, como saúde oral e visual) por parte 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, 

serviços de higiene oral, entre outros.

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

do vencimento via Segurança Social, os colaboradores em situação de vulnerabilidade social (famílias 

numerosas; famílias monoparentais; desemprego do cônjuge; imigrantes sem rede de apoio; entre outros) 

podem passar dificuldades. Neste sentido, e após realização de Atendimentos Sociais, o DRS apoia os 

colaboradores durante os períodos de baixa, de acordo com cada situação e contexto familiar.

Paralelamente, identificámos que vários colaboradores 

imigrantes desconhecem os seus direitos e como podem ter 

acesso ao Sistema Nacional de Saúde em Portugal. Assim, 

no Guia Prático Social, que é entregue a todos os 

colaboradores desde 2019, incluímos toda a informação 

básica sobre o Acesso à Saúde traduzido em 7 idiomas 

(português, inglês, árabe, nepali, bengali, mandarim, urdu), 

com o apoio dos nossos parceiros do Plano de 

Desenvolvimento da Pena, Anjos e Arroios - CEPAC, 

CRESCER, USF da Baixa, APISAL e GABIP Almirante Reis.

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 segundo 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 ao 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 o acesso por 

parte das pessoas no geral, e dos colaboradores da Portugália em particular, aos serviços psicoterapêuticos.
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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 

atividade em 2017, assegurando o acesso de todos os colaboradores com necessidade deste serviço, de forma 

gratuita.

Em 2020, vimos um aumento exponencial nos pedidos de apoio no contexto da Saúde Mental, e pela primeira 

vez, tivemos também pedidos de apoio para consultas de psiquiatria, dado que o tempo de espera no SNS não 

correspondia à necessidade real dos colaboradores e o custo das consultas era muito elevado, especialmente 

perante os impactos da Pandemia. 

Em 2021, o impacto da Pandemia foi ainda mais marcante no que à Saúde Mental diz respeito, tendo sido 

verificado um aumento significativo do número de consultas de psicologia, o que nos levou a criar um novo 

protocolo com um Gabinete de Psicólogos- a Psico-Insight- de forma a conseguir dar resposta a todos os 

pedidos de consulta. Acreditamos que a Pandemia ajudou a desconstruir os tabus relativos ao 

acompanhamento psicológico, registando um aumento de 95 consultas em 2020, para 302 consultas em 2021. 

É interessante analisar que no primeiro ano de oferta deste serviço, de forma gratuita, aos nossos colaboradores 

(2017), houve apenas 5 consultas em todo o ano.

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, prestando informações sobre os serviços públicos e sociais correspondentes, perante situações 

que requerem ação legal.

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

o Grupo tem uma avença e que presta assessoria gratuita a todos os colaboradores que não consigam 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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Em 2021 o DRS deu resposta a 100% dos pedidos de apoio no tema de Saúde Mental, o que representou:

 302 consultas de psicologia 

 5 consultas de psiquiatria 

Em 2021 o DRS proporcionou apoio jurídico a 1 colaborador em Macau fazendo um investimento a fundo 

perdido, apoiando no tema de reagrupamento familiar.

Foi ainda dado apoio jurídico, em regime pro-bono, a 2 colaboradores, respondendo a 100% dos pedidos de 

apoio nesta área. 

ACESSO À SAÚDE 

No contexto do trabalho desenvolvido com várias famílias em situações de vulnerabilidade social, sabemos 

que existe alguma dificuldade em fazer face a gastos elevados na área da saúde (especialmente em áreas que 

o SNS não cobre, como saúde oral e visual) por parte 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, 

serviços de higiene oral, entre outros.

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

do vencimento via Segurança Social, os colaboradores em situação de vulnerabilidade social (famílias 

numerosas; famílias monoparentais; desemprego do cônjuge; imigrantes sem rede de apoio; entre outros) 

podem passar dificuldades. Neste sentido, e após realização de Atendimentos Sociais, o DRS apoia os 

colaboradores durante os períodos de baixa, de acordo com cada situação e contexto familiar.

Paralelamente, identificámos que vários colaboradores 

imigrantes desconhecem os seus direitos e como podem ter 

acesso ao Sistema Nacional de Saúde em Portugal. Assim, 

no Guia Prático Social, que é entregue a todos os 

colaboradores desde 2019, incluímos toda a informação 

básica sobre o Acesso à Saúde traduzido em 7 idiomas 

(português, inglês, árabe, nepali, bengali, mandarim, urdu), 

com o apoio dos nossos parceiros do Plano de 

Desenvolvimento da Pena, Anjos e Arroios - CEPAC, 

CRESCER, USF da Baixa, APISAL e GABIP Almirante Reis.

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 segundo 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 ao 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 o acesso por 

parte das pessoas no geral, e dos colaboradores da Portugália em particular, aos serviços psicoterapêuticos.

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 

atividade em 2017, assegurando o acesso de todos os colaboradores com necessidade deste serviço, de forma 

gratuita.

Em 2020, vimos um aumento exponencial nos pedidos de apoio no contexto da Saúde Mental, e pela primeira 

vez, tivemos também pedidos de apoio para consultas de psiquiatria, dado que o tempo de espera no SNS não 

correspondia à necessidade real dos colaboradores e o custo das consultas era muito elevado, especialmente 

perante os impactos da Pandemia. 

Em 2021, o impacto da Pandemia foi ainda mais marcante no que à Saúde Mental diz respeito, tendo sido 

verificado um aumento significativo do número de consultas de psicologia, o que nos levou a criar um novo 

protocolo com um Gabinete de Psicólogos- a Psico-Insight- de forma a conseguir dar resposta a todos os 

pedidos de consulta. Acreditamos que a Pandemia ajudou a desconstruir os tabus relativos ao 

acompanhamento psicológico, registando um aumento de 95 consultas em 2020, para 302 consultas em 2021. 

É interessante analisar que no primeiro ano de oferta deste serviço, de forma gratuita, aos nossos colaboradores 

(2017), houve apenas 5 consultas em todo o ano.

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, prestando informações sobre os serviços públicos e sociais correspondentes, perante situações 

que requerem ação legal.

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

o Grupo tem uma avença e que presta assessoria gratuita a todos os colaboradores que não consigam 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.

PORTUGÁLIA VIVA
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O Grupo Portugália considera que garantir o acesso à Educação é fundamental para a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária.

Muitas vezes, os colaboradores (especialmente imigrantes) desconhecem os procedimentos para que os seus 

filhos tenham acesso ao sistema educativo português, aos apoios sociais que existem (como a Ação Social 

Escolar), atividades de tempos livres, entre outros. Assim, a Portugália Viva apoia os seus colaboradores com a 

partilha de informação importante e através de encaminhamentos para estabelecimentos educativos dos vários 

graus de ensino.

ACESSO À EDUCAÇÃO

O Grupo apoia os seus colaboradores com informação estratégica para o Acesso à Educação. Várias situações 

são encaminhadas para contactos com creches, pré-escolar e escolas, dado que especialmente nas creches, é 

muito complicado conseguir vagas no serviço público/particular.

No Guia Prático Social que é entregue a todos os 

colaboradores desde 2019, consta toda a informação 

básica sobre o Acesso à Educação, em 7 idiomas 

(português, inglês, árabe, nepali, bengali, mandarim, 

urdu), com o apoio dos nossos parceiros do Plano de 

Desenvolvimento da Pena, Anjos e Arroios - CEPAC, 

CRESCER, USF da Baixa, APISAL e GABIP Almirante 

Reis.

Todos os anos, o Guia Prático Social é enviado por 

email a todos os novos colaboradores, de forma a 

assegurar que têm informação essencial para o acesso 

à Educação em Portugal.

ESCOLA VIVA

Todos os anos, o Grupo apoia todos os seus colaboradores com os gastos escolares no início do ano letivo. 

Sabemos que estes gastos representam um desafio para muitas famílias, especialmente famílias numerosas e 

monoparentais, razão pela 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 mão do “Cheque Educação” a cada um dos colaboradores , é o momento em que 

o DRS aproveita para fazer uma Auscultação aos mesmos - os nossos principais Stakeholders - com o objetivo 

de apresentar e identificar pontos de melhoria das iniciativas e da comunicação do Departamento para com as 

Equipas, tal como sugestões de novas iniciativas a implementar. 

V. EDUCAÇÃO
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Em 2021 foram entregues 512 Cheques +Educação
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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 dos estudos e do saber.

O programa distingue colaboradores e filhos de colaboradores (incluindo Franchisados) que tenham terminado 

o ensino secundário, o ensino profissional e o ensino superior com um bom desempenho escolar.

PRÉMIOS BOLSA DE MÉRITO

«The idea of being able to heal people with simple and accessible methods always caught my attention. 

Traditional Chinese medicine is one of these resources that allow me to do so.»

António Kreling, Vencedor da Bolsa de Mérito Escolar

«Como motivação para esta candidatura, tenho a ânsia por mais oportunidades de dar continuidade a um 

estudo de qualidade. Esta bolsa terá como destino garantir que tenha todos os recursos para obter melhores 

resultados na continuação do meu percurso académico, que agora irá iniciar-se no Ensino superior.»

Fatuma Djabula, Vencedora da Bolsa de Mérito Escolar

«Considerando o facto de estar atualmente no 3º ano da licenciatura, e que vou finalizá-la em maio de 2022, 

esta bolsa ajudar-me-ia a poder poupar em algumas despesas necessárias, o que me permitiria não só guardar 

mais dinheiro para prosseguir um Mestrado, que foi algo que sempre quis, como também me ajudaria a usar 

o dinheiro que poupei para investir em cursos que pudessem enriquecer não só o meu currículo mas também 

o meu conhecimento.»

Maria Gonçalves, Vencedora da Bolsa de Mérito Escolar

«Candidato-me a esta bolsa como forma de poder mostrar as minhas competências escolares. Conseguir esta 

bolsa seria muito gratificante pois dá um maior reconhecimento do meu esforço durante o 9º Ano, para além 

de ser mais um desafio superado com sucesso. O valor associado a esta bolsa será essencialmente para 

aquisição de materiais escolares tais como manuais de apoio ao estudo, computador e tudo o que possa 

auxiliar o meu desempenho académico. Mas também gostaria de adquirir mais livros para o meu 

enriquecimento pessoal.»

Marta Sanchez, Vencedora da Bolsa de Mérito EscolarPORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

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



26

PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES ESCOLARES

No âmbito da 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.

APOIO NA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÉMICOS

No âmbito do projeto de investigação “Práticas e ferramentas de gestão da diversidade e igualdade de 

oportunidades em Portugal: Propostas para trabalhar a interseccionalidade nas organizações", participámos 

num questionário que teve por objetivo partilhar, com maior detalhe, qual a opinião das entidades e suas 

chefias sobre as medidas que estão a implementar para prevenir o racismo e promover a igualdade de género 

e em que medida as entidades são responsáveis pela sua prevenção/promoção.

Este estudo insere-se no âmbito da dissertação de Doutoramento em Sociologia da Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, em Espanha, da aluna Ana Fernández-Salguero Mejías, que se encontra a fazer uma 

estadia doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra em colaboração com a Associação 

Portuguesa para a Diversidade e Inclusão (APPDI).

Apoiámos também um trabalho escolar de alunos do 

curso de gestão do ISCTE Business School, que 

decidiram usar o exemplo da Responsabilidade 

Social da Portugália, no âmbito da cadeira de 

Introdução à Gestão. 

«O apoio da Portugália foi muito útil pois 

permitiu-nos trabalhar o tema da Responsabilidade 

Social aplicando a teoria a exemplos reais de uma 

empresa com enorme prestígio e conhecida por 

todos nós, o que enriqueceu muito o trabalho.

Ficámos a saber mais sobre esta vertente da 

Portugália, que nos surpreendeu pela positiva, 

mostrando ser muito responsável neste âmbito, 

tanto no apoio aos seus colaboradores como 

também à comunidade à sua volta. Consideramos 

que é um exemplo a seguir e que foi uma excelente 

escolha para exemplificar uma organização 

socialmente responsável.»

GRUPO DAS ESCOLAS- REDEMPREGA DO VALE DE ALCÂNTARA

No âmbito da 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 ao 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.

No âmbito da atividade do Grupo de Trabalho da Educação, está prevista a realização de visitas de exploração 

Profissional com a participação das três escolas de incidência da RedEmprega. 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.

Infelizmente, devido ao contexto da Pandemia, em 2021 não houve nenhum pedido para visita de estudo na 

Portugália. Contudo, apoiámos o evento “CONverGENTE” do Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, que 
PORTUGÁLIA VIVA
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teve como objetivo criar um momento de lanche informal com os alunos, durante uma atividade de início de 

ano letivo, com um impacto muito positivo para os mesmos, dando resposta às necessidades mais significativas 

dos alunos, ao nível da educação para a saúde, das carências alimentares e do relacionamento saudável entre 

pares e com os adultos. 

Através desta parceria, aproximou-se a Escola e o mundo empresarial, não só através do Grupo Portugália mas 

também pelo facto de termos desafiado o nosso parceiro Sumol+Compal, que também apoiaram esta atividade 

de início de ano letivo.

«A parceria com a Portugália tem sido, nos últimos anos, muito 

benéfica para o Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, pois tem 

permitido uma importante aproximação da comunidade escolar com o 

sector empresarial. A colaboração da Portugália foi sempre muito 

descomplicada, organizada e sensível às necessidades do agrupamento 

e tem permitido apoiar a organização de eventos, através de bens 

alimentares, bem como, dar resposta às necessidades dos nossos alunos 

de 9º ano nas suas decisões ao nível da orientação escolar e 

profissional»

PARCERIA COM A TESE

A TESE visa criar um mundo com mais e melhores opções de escolha, através de respostas sociais inovadoras 

e sustentáveis. Intervém nos setores da água, energia, resíduos, empregabilidade e capacitação das 

organizações do ecossistema do investimento social em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São 

Tomé e Príncipe. A TESE investiga, implementa projetos e presta serviços de consultoria nos vários países e 

áreas de atuação. 

A parceria com o Grupo Portugália possibilitou a potenciação do impacto do projeto Tours 2 the Future, ao 

nível do desenvolvimento de competências para a empregabilidade dos jovens participantes. A ligação direta 

entre os jovens e a Portugália permitiu a abertura de horizontes dos participantes para o contexto de trabalho 

real. Esta proximidade permitiu estimular o interesse e responsividade dos mesmos em relação às atividades do 

projeto.

 

Por outro lado, o Grupo Portugália apresentou o projeto ao IKEA, que acabou por também se juntar ao projeto.

«A Portugália foi a primeira empresa que desafiámos para 

“receber” e dinamizar Job Tours no âmbito do projeto Tours 2 the 

Future. O desafio consistiu em proporcionar experiências de 

contacto com o mercado de trabalho a 100 alunos/as do ensino 

secundário para sensibilizá-los/as para a importância da 

competência Comunicação. A boa energia, motivação e 

capacidade de escuta que sentimos desde o primeiro contacto 

fez-nos logo perceber que os jovens iam ganhar muito com esta 

parceria. Sentimos que houve interesse genuíno em fazer parte 

desta ação e em tornar a experiência positiva e ajustadas às 

expetativas de todos os envolvidos, além de também facilitarem a 

ponte com outras empresas, de onde nasceu outra parceria. Os 

resultados estão à vista! Nada melhor do que olhar para o 

feedback dos/as alunos/as: “Aprendemos coisas úteis para o 

futuro, foi divertido”; “Ajudou-me a ter uma melhor perspetiva sobre como decorrem as entrevistas de 

trabalho”; “Pessoas simpáticas, atividades divertidas e realistas, boa dinâmica entre os facilitadores e os 

alunos”; “Todas as atividades feitas eram muito construtivas atrativas e bem desempenhadas.” Esta iniciativa 

mostra o potencial da aliança escola, entidades da economia social e empresas na geração de um processo 

de aprendizagem mais rico. Queremos deixar o nosso agradecimento por terem aceitado este desafio com a 

TESE e por estarem a assumir um papel tão importante nesta missão de preparar jovens de hoje para os 

desafios do futuro.» 

EVENTOS ENTIDADES ACADÉMICAS

Em abril, o Grupo Portugália foi convidado a participar como orador na 4ª edição do Gestão Summit 2021, 

evento dirigido aos alunos da Licenciatura de Gestão do Instituto Piaget de Almada, sobre o tema 

“Responsabilidade Social: Impacto na Gestão”.

 

“Falar de Responsabilidade Social é sinónimo de falar do Grupo 

Portugália. Foi com enorme gosto que a 4ª edição do Gestão 

Summit contou com a presença da Portugália, onde tivemos o 

privilégio de conhecer a realidade de uma empresa com quase 

um século de vida, sob o tema “Responsabilidade Social: 

Impacto na Gestão”. Esperemos que esta relação possa 

perdurar, com a mesma lealdade e confiança que marcou esta 

nossa colaboração desde o início.”

PROJETOS DE VOLUNTARIADO DE ENTIDADES ACADÉMICAS

Este ano fomos desafiados pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

(AEFML) e a Associação de Estudantes da NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas (AEFCM) 

para participar no projeto “Natal Diferente”.

O projeto Natal Diferente é um projeto de voluntariado, organizado exclusivamente por estudantes de 

medicina, o qual procura, através da angariação de voluntários, levar animação, companhia e lembranças a 

alas hospitalares e lares de idosos, no espírito da quadra natalícia. 

A iniciativa foi um sucesso, tendo abrangido cerca de 3245 doentes em 112 serviços de 21 hospitais do Centro 

e Sul de Portugal Continental e ilha da Madeira, tendo contado com o apoio de 300 voluntários.

«Apesar de todas as restrições impostas pela pandemia 

nos dias imediatamente antes, conseguimos levar aos 

hospitais e aos lares a magia do espírito natalício 

solidário, através da presença de voluntários na manhã 

de dia 24 de dezembro e do donativo de kits de 

oferta, no qual o contributo da Portugália foi 

fundamental. Esta sensação de dever cumprido em 

muito é devida à colaboração, gentileza e apoio dos 

nossos parceiros que ano após ano, enriquecem a 

nossa iniciativa com generosas doações que marcam o 

Natal dos mais isolados.

Gostaríamos desta forma de agradecer especialmente à Portugália, por ter contribuído de forma ativa para um 

Natal Diferente que em 2021 apoiou 6500 pessoas, entre doentes, idosos institucionalizados e profissionais 

de saúde. Esperamos que tenham considerado proveitoso colaborar connosco e que possamos contar com o 

vosso apoio em edições vindouras do projeto.»
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PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES ESCOLARES

No âmbito da 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.

APOIO NA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÉMICOS

No âmbito do projeto de investigação “Práticas e ferramentas de gestão da diversidade e igualdade de 

oportunidades em Portugal: Propostas para trabalhar a interseccionalidade nas organizações", participámos 

num questionário que teve por objetivo partilhar, com maior detalhe, qual a opinião das entidades e suas 

chefias sobre as medidas que estão a implementar para prevenir o racismo e promover a igualdade de género 

e em que medida as entidades são responsáveis pela sua prevenção/promoção.

Este estudo insere-se no âmbito da dissertação de Doutoramento em Sociologia da Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, em Espanha, da aluna Ana Fernández-Salguero Mejías, que se encontra a fazer uma 

estadia doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra em colaboração com a Associação 

Portuguesa para a Diversidade e Inclusão (APPDI).

Apoiámos também um trabalho escolar de alunos do 

curso de gestão do ISCTE Business School, que 

decidiram usar o exemplo da Responsabilidade 

Social da Portugália, no âmbito da cadeira de 

Introdução à Gestão. 

«O apoio da Portugália foi muito útil pois 

permitiu-nos trabalhar o tema da Responsabilidade 

Social aplicando a teoria a exemplos reais de uma 

empresa com enorme prestígio e conhecida por 

todos nós, o que enriqueceu muito o trabalho.

Ficámos a saber mais sobre esta vertente da 

Portugália, que nos surpreendeu pela positiva, 

mostrando ser muito responsável neste âmbito, 

tanto no apoio aos seus colaboradores como 

também à comunidade à sua volta. Consideramos 

que é um exemplo a seguir e que foi uma excelente 

escolha para exemplificar uma organização 

socialmente responsável.»

GRUPO DAS ESCOLAS- REDEMPREGA DO VALE DE ALCÂNTARA

No âmbito da 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 ao 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.

No âmbito da atividade do Grupo de Trabalho da Educação, está prevista a realização de visitas de exploração 

Profissional com a participação das três escolas de incidência da RedEmprega. 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.

Infelizmente, devido ao contexto da Pandemia, em 2021 não houve nenhum pedido para visita de estudo na 

Portugália. Contudo, apoiámos o evento “CONverGENTE” do Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, que 

teve como objetivo criar um momento de lanche informal com os alunos, durante uma atividade de início de 

ano letivo, com um impacto muito positivo para os mesmos, dando resposta às necessidades mais significativas 

dos alunos, ao nível da educação para a saúde, das carências alimentares e do relacionamento saudável entre 

pares e com os adultos. 

Através desta parceria, aproximou-se a Escola e o mundo empresarial, não só através do Grupo Portugália mas 

também pelo facto de termos desafiado o nosso parceiro Sumol+Compal, que também apoiaram esta atividade 

de início de ano letivo.

«A parceria com a Portugália tem sido, nos últimos anos, muito 

benéfica para o Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, pois tem 

permitido uma importante aproximação da comunidade escolar com o 

sector empresarial. A colaboração da Portugália foi sempre muito 

descomplicada, organizada e sensível às necessidades do agrupamento 

e tem permitido apoiar a organização de eventos, através de bens 

alimentares, bem como, dar resposta às necessidades dos nossos alunos 

de 9º ano nas suas decisões ao nível da orientação escolar e 

profissional»

PARCERIA COM A TESE

A TESE visa criar um mundo com mais e melhores opções de escolha, através de respostas sociais inovadoras 

e sustentáveis. Intervém nos setores da água, energia, resíduos, empregabilidade e capacitação das 

organizações do ecossistema do investimento social em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São 

Tomé e Príncipe. A TESE investiga, implementa projetos e presta serviços de consultoria nos vários países e 

áreas de atuação. 

A parceria com o Grupo Portugália possibilitou a potenciação do impacto do projeto Tours 2 the Future, ao 

nível do desenvolvimento de competências para a empregabilidade dos jovens participantes. A ligação direta 

entre os jovens e a Portugália permitiu a abertura de horizontes dos participantes para o contexto de trabalho 

real. Esta proximidade permitiu estimular o interesse e responsividade dos mesmos em relação às atividades do 

projeto.

 

Por outro lado, o Grupo Portugália apresentou o projeto ao IKEA, que acabou por também se juntar ao projeto.

«A Portugália foi a primeira empresa que desafiámos para 

“receber” e dinamizar Job Tours no âmbito do projeto Tours 2 the 

Future. O desafio consistiu em proporcionar experiências de 

contacto com o mercado de trabalho a 100 alunos/as do ensino 

secundário para sensibilizá-los/as para a importância da 

competência Comunicação. A boa energia, motivação e 

capacidade de escuta que sentimos desde o primeiro contacto 

fez-nos logo perceber que os jovens iam ganhar muito com esta 

parceria. Sentimos que houve interesse genuíno em fazer parte 

desta ação e em tornar a experiência positiva e ajustadas às 

expetativas de todos os envolvidos, além de também facilitarem a 

ponte com outras empresas, de onde nasceu outra parceria. Os 

resultados estão à vista! Nada melhor do que olhar para o 

feedback dos/as alunos/as: “Aprendemos coisas úteis para o 

futuro, foi divertido”; “Ajudou-me a ter uma melhor perspetiva sobre como decorrem as entrevistas de PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

trabalho”; “Pessoas simpáticas, atividades divertidas e realistas, boa dinâmica entre os facilitadores e os 

alunos”; “Todas as atividades feitas eram muito construtivas atrativas e bem desempenhadas.” Esta iniciativa 

mostra o potencial da aliança escola, entidades da economia social e empresas na geração de um processo 

de aprendizagem mais rico. Queremos deixar o nosso agradecimento por terem aceitado este desafio com a 

TESE e por estarem a assumir um papel tão importante nesta missão de preparar jovens de hoje para os 

desafios do futuro.» 

EVENTOS ENTIDADES ACADÉMICAS

Em abril, o Grupo Portugália foi convidado a participar como orador na 4ª edição do Gestão Summit 2021, 

evento dirigido aos alunos da Licenciatura de Gestão do Instituto Piaget de Almada, sobre o tema 

“Responsabilidade Social: Impacto na Gestão”.

 

“Falar de Responsabilidade Social é sinónimo de falar do Grupo 

Portugália. Foi com enorme gosto que a 4ª edição do Gestão 

Summit contou com a presença da Portugália, onde tivemos o 

privilégio de conhecer a realidade de uma empresa com quase 

um século de vida, sob o tema “Responsabilidade Social: 

Impacto na Gestão”. Esperemos que esta relação possa 

perdurar, com a mesma lealdade e confiança que marcou esta 

nossa colaboração desde o início.”

PROJETOS DE VOLUNTARIADO DE ENTIDADES ACADÉMICAS

Este ano fomos desafiados pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

(AEFML) e a Associação de Estudantes da NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas (AEFCM) 

para participar no projeto “Natal Diferente”.

O projeto Natal Diferente é um projeto de voluntariado, organizado exclusivamente por estudantes de 

medicina, o qual procura, através da angariação de voluntários, levar animação, companhia e lembranças a 

alas hospitalares e lares de idosos, no espírito da quadra natalícia. 

A iniciativa foi um sucesso, tendo abrangido cerca de 3245 doentes em 112 serviços de 21 hospitais do Centro 

e Sul de Portugal Continental e ilha da Madeira, tendo contado com o apoio de 300 voluntários.

«Apesar de todas as restrições impostas pela pandemia 

nos dias imediatamente antes, conseguimos levar aos 

hospitais e aos lares a magia do espírito natalício 

solidário, através da presença de voluntários na manhã 

de dia 24 de dezembro e do donativo de kits de 

oferta, no qual o contributo da Portugália foi 

fundamental. Esta sensação de dever cumprido em 

muito é devida à colaboração, gentileza e apoio dos 

nossos parceiros que ano após ano, enriquecem a 

nossa iniciativa com generosas doações que marcam o 

Natal dos mais isolados.

Gostaríamos desta forma de agradecer especialmente à Portugália, por ter contribuído de forma ativa para um 

Natal Diferente que em 2021 apoiou 6500 pessoas, entre doentes, idosos institucionalizados e profissionais 

de saúde. Esperamos que tenham considerado proveitoso colaborar connosco e que possamos contar com o 

vosso apoio em edições vindouras do projeto.»
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PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES ESCOLARES

No âmbito da 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.

APOIO NA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÉMICOS

No âmbito do projeto de investigação “Práticas e ferramentas de gestão da diversidade e igualdade de 

oportunidades em Portugal: Propostas para trabalhar a interseccionalidade nas organizações", participámos 

num questionário que teve por objetivo partilhar, com maior detalhe, qual a opinião das entidades e suas 

chefias sobre as medidas que estão a implementar para prevenir o racismo e promover a igualdade de género 

e em que medida as entidades são responsáveis pela sua prevenção/promoção.

Este estudo insere-se no âmbito da dissertação de Doutoramento em Sociologia da Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, em Espanha, da aluna Ana Fernández-Salguero Mejías, que se encontra a fazer uma 

estadia doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra em colaboração com a Associação 

Portuguesa para a Diversidade e Inclusão (APPDI).

Apoiámos também um trabalho escolar de alunos do 

curso de gestão do ISCTE Business School, que 

decidiram usar o exemplo da Responsabilidade 

Social da Portugália, no âmbito da cadeira de 

Introdução à Gestão. 

«O apoio da Portugália foi muito útil pois 

permitiu-nos trabalhar o tema da Responsabilidade 

Social aplicando a teoria a exemplos reais de uma 

empresa com enorme prestígio e conhecida por 

todos nós, o que enriqueceu muito o trabalho.

Ficámos a saber mais sobre esta vertente da 

Portugália, que nos surpreendeu pela positiva, 

mostrando ser muito responsável neste âmbito, 

tanto no apoio aos seus colaboradores como 

também à comunidade à sua volta. Consideramos 

que é um exemplo a seguir e que foi uma excelente 

escolha para exemplificar uma organização 

socialmente responsável.»

GRUPO DAS ESCOLAS- REDEMPREGA DO VALE DE ALCÂNTARA

No âmbito da 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 ao 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.

No âmbito da atividade do Grupo de Trabalho da Educação, está prevista a realização de visitas de exploração 

Profissional com a participação das três escolas de incidência da RedEmprega. 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.

Infelizmente, devido ao contexto da Pandemia, em 2021 não houve nenhum pedido para visita de estudo na 

Portugália. Contudo, apoiámos o evento “CONverGENTE” do Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, que 

teve como objetivo criar um momento de lanche informal com os alunos, durante uma atividade de início de 

ano letivo, com um impacto muito positivo para os mesmos, dando resposta às necessidades mais significativas 

dos alunos, ao nível da educação para a saúde, das carências alimentares e do relacionamento saudável entre 

pares e com os adultos. 

Através desta parceria, aproximou-se a Escola e o mundo empresarial, não só através do Grupo Portugália mas 

também pelo facto de termos desafiado o nosso parceiro Sumol+Compal, que também apoiaram esta atividade 

de início de ano letivo.

«A parceria com a Portugália tem sido, nos últimos anos, muito 

benéfica para o Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, pois tem 

permitido uma importante aproximação da comunidade escolar com o 

sector empresarial. A colaboração da Portugália foi sempre muito 

descomplicada, organizada e sensível às necessidades do agrupamento 

e tem permitido apoiar a organização de eventos, através de bens 

alimentares, bem como, dar resposta às necessidades dos nossos alunos 

de 9º ano nas suas decisões ao nível da orientação escolar e 

profissional»

PARCERIA COM A TESE

A TESE visa criar um mundo com mais e melhores opções de escolha, através de respostas sociais inovadoras 

e sustentáveis. Intervém nos setores da água, energia, resíduos, empregabilidade e capacitação das 

organizações do ecossistema do investimento social em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São 

Tomé e Príncipe. A TESE investiga, implementa projetos e presta serviços de consultoria nos vários países e 

áreas de atuação. 

A parceria com o Grupo Portugália possibilitou a potenciação do impacto do projeto Tours 2 the Future, ao 

nível do desenvolvimento de competências para a empregabilidade dos jovens participantes. A ligação direta 

entre os jovens e a Portugália permitiu a abertura de horizontes dos participantes para o contexto de trabalho 

real. Esta proximidade permitiu estimular o interesse e responsividade dos mesmos em relação às atividades do 

projeto.

 

Por outro lado, o Grupo Portugália apresentou o projeto ao IKEA, que acabou por também se juntar ao projeto.

«A Portugália foi a primeira empresa que desafiámos para 

“receber” e dinamizar Job Tours no âmbito do projeto Tours 2 the 

Future. O desafio consistiu em proporcionar experiências de 

contacto com o mercado de trabalho a 100 alunos/as do ensino 

secundário para sensibilizá-los/as para a importância da 

competência Comunicação. A boa energia, motivação e 

capacidade de escuta que sentimos desde o primeiro contacto 

fez-nos logo perceber que os jovens iam ganhar muito com esta 

parceria. Sentimos que houve interesse genuíno em fazer parte 

desta ação e em tornar a experiência positiva e ajustadas às 

expetativas de todos os envolvidos, além de também facilitarem a 

ponte com outras empresas, de onde nasceu outra parceria. Os 

resultados estão à vista! Nada melhor do que olhar para o 

feedback dos/as alunos/as: “Aprendemos coisas úteis para o 

futuro, foi divertido”; “Ajudou-me a ter uma melhor perspetiva sobre como decorrem as entrevistas de 

trabalho”; “Pessoas simpáticas, atividades divertidas e realistas, boa dinâmica entre os facilitadores e os 

alunos”; “Todas as atividades feitas eram muito construtivas atrativas e bem desempenhadas.” Esta iniciativa 

mostra o potencial da aliança escola, entidades da economia social e empresas na geração de um processo 

de aprendizagem mais rico. Queremos deixar o nosso agradecimento por terem aceitado este desafio com a 

TESE e por estarem a assumir um papel tão importante nesta missão de preparar jovens de hoje para os 

desafios do futuro.» 

EVENTOS ENTIDADES ACADÉMICAS

Em abril, o Grupo Portugália foi convidado a participar como orador na 4ª edição do Gestão Summit 2021, 

evento dirigido aos alunos da Licenciatura de Gestão do Instituto Piaget de Almada, sobre o tema 

“Responsabilidade Social: Impacto na Gestão”.

 

“Falar de Responsabilidade Social é sinónimo de falar do Grupo 

Portugália. Foi com enorme gosto que a 4ª edição do Gestão 

Summit contou com a presença da Portugália, onde tivemos o 

privilégio de conhecer a realidade de uma empresa com quase 

um século de vida, sob o tema “Responsabilidade Social: 

Impacto na Gestão”. Esperemos que esta relação possa 

perdurar, com a mesma lealdade e confiança que marcou esta 

nossa colaboração desde o início.”

PROJETOS DE VOLUNTARIADO DE ENTIDADES ACADÉMICAS

Este ano fomos desafiados pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

(AEFML) e a Associação de Estudantes da NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas (AEFCM) 

para participar no projeto “Natal Diferente”.

O projeto Natal Diferente é um projeto de voluntariado, organizado exclusivamente por estudantes de 

medicina, o qual procura, através da angariação de voluntários, levar animação, companhia e lembranças a 

alas hospitalares e lares de idosos, no espírito da quadra natalícia. 

A iniciativa foi um sucesso, tendo abrangido cerca de 3245 doentes em 112 serviços de 21 hospitais do Centro 

e Sul de Portugal Continental e ilha da Madeira, tendo contado com o apoio de 300 voluntários.

«Apesar de todas as restrições impostas pela pandemia 

nos dias imediatamente antes, conseguimos levar aos 

hospitais e aos lares a magia do espírito natalício 

solidário, através da presença de voluntários na manhã 

de dia 24 de dezembro e do donativo de kits de 

oferta, no qual o contributo da Portugália foi 

fundamental. Esta sensação de dever cumprido em 

muito é devida à colaboração, gentileza e apoio dos 

nossos parceiros que ano após ano, enriquecem a 

nossa iniciativa com generosas doações que marcam o 

Natal dos mais isolados.

Gostaríamos desta forma de agradecer especialmente à Portugália, por ter contribuído de forma ativa para um 

Natal Diferente que em 2021 apoiou 6500 pessoas, entre doentes, idosos institucionalizados e profissionais 

de saúde. Esperamos que tenham considerado proveitoso colaborar connosco e que possamos contar com o 

vosso apoio em edições vindouras do projeto.»
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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. 
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REDES PARA A EMPREGABILIDADE

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 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 setor público, social e 

privado com ou sem fins lucrativos, que partilham as mesmas preocupações relativas aos desafios da 

empregabilidade e da inclusão socioeconómica num dado território. 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, promovendo, desse modo, 

respostas integradas e adequadas de inserção, que não só rentabilizem recursos, como também permitem 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 

participativo, e de uma abordagem integrada multidisciplinar entre parceiros que 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. 

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, Campolide e Ajuda.

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 se refere à participação,  visão empresarial 

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

da REDE, quer 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);

• 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.  

VI. EMPREGABILIDADE RESPONSÁVEL
     E INCLUSIVA
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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. 

Em 2021 foi possível retomar de novo o trabalho colaborativo com as Redes para a empregabilidade.

Em Outubro foi organizado, junto da Rede EFE e vários parceiros de Arroios, uma Sessão de Recrutamento 

dirigida especificamente a públicos migrantes e refugiados e desempregados nos Gabinetes de Inserção 

Profissional da Rede. Estiveram presentes 73 candidatos, dos quais 26 foram contratados pelo Grupo.

Feira de Emprego de Carnide

O Grupo Portugália participou também na Feira de Empregabilidade, organizada pelo Grupo de 

Empregabilidade de Carnide (GEC). O GEC visa ajudar a criar respostas e parcerias locais que promovam a 

qualificação profissional de pessoas à procura de emprego, através de ações de formação/requalificação 

profissional; da concepção de respostas e parcerias locais que potenciem a integração no mercado de trabalho, 

enquanto instrumento facilitador da reintegração socioprofissional plena; da geração de respostas e parcerias 

locais que apoiem potenciais empregadores no preenchimento de vagas nos seus postos de trabalho; da 

promoção da formação de técnicos das instituições parceiras em áreas relacionadas com a empregabilidade; 

da construção de parcerias com outras Redes de Empregabilidade, com o intuito de partilhar experiências e 

aprendizagens e articular esforços; da dinamização da defesa do emprego enquanto direito humano; da 

partilha de informação com a comunidade para a importância do emprego não apenas enquanto meio de 

sustento, mas também como promotor de inclusão/integração social, bem-estar, autoestima e autoconceito.

Na Feira de emprego, foram entrevistados 18 candidatos, 4 dos quais 

foram integrados e 5 ficaram considerados para futuras vagas de 

emprego.

«O Grupo Portugália tem constituído uma parceria reveladora de 

grande disponibilidade para participação em eventos de 

empregabilidade e colaboração efetiva para a concretização de 

processos de integração profissional.»
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FORMAÇÃO DE MEDIADORES COMUNITÁRIOS

A Fundação Aga Khan organizou em junho de 2021 uma Formação de Mediadores Comunitários (tanto 

migrantes como refugiados), em parceria com o Fórum Refúgio, Largo Residências e certificada pela certificada 

pelo Centro de Educação, Formação e Certificação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Esta formação consistiu num desafio prático: os formandos dirigiam-se a um serviço (saúde, educação, 

formação e emprego) para fazer uma inscrição/marcação, com o objetivo de promover uma reflexão conjunta, 

posteriormente, sobre as dificuldades e oportunidades reais neste tema para a população migrante e refugiados, 

de forma a analisar oportunidades e melhor partilha de informação estratégica, para melhorar a experiência do 

acesso a estes serviços.

Nesse sentido, a Portugália Almirante Reis fez parte deste desafio, recebendo 4 candidatos na procura 

espontânea de emprego.

«No âmbito do projeto Residências Refúgio, em parceria com o Largo Residências e o Fórum Refúgio, 

realizou se um curso de formação de mediadores comunitários de 25h. A formação, que foi certificada pelo 

Centro de Formação e Educação da SCML, integrou temas como a identidade, framework cultural, empatia e 

comunicação, mediação no acesso a serviços. À Portugália foi lançado o desafio de receber os mediadores 

numa simulação de procura espontânea de emprego, o que permitiu debater as dificuldades de acesso ao 

mercado de trabalho por pessoas de diferentes origens.»

INTEGRAÇÃO LABORAL E EMPREGO APOIADO (“EA”)

Conforme referido ao longo do Relatório, o Grupo trabalha com públicos complexos, em contextos de 

vulnerabilidade social. Assim sendo, e tendo o foco no bem-estar dos colaboradores, a integração destes 

públicos 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 as melhores condições possíveis para a prestação do trabalho.

No âmbito da nossa missão para uma Empregabilidade Inclusiva, o Grupo Portugália trabalha numa ótica de 

Emprego Apoiado, definida como “providenciar apoio a pessoas com deficiência ou outros grupos em situação 

de desvantagem para assegurar e manter o emprego pago no mercado aberto de trabalho“-União Europeia de 

Emprego Apoiado, 2005. Colaboramos com a Associação Portuguesa de Emprego Apoiado (APEA) desde 2016, 

aprendendo como podemos melhorar o apoio que damos aos candidatos no início da sua carreira profissional, 

contribuindo para a sua integração.
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O Emprego Apoiado é completamente consistente com os conceitos de capacitação, inclusão social, dignidade 

e respeito pelas pessoas. No âmbito da European Union of Supported Employment (EUSE), foi alcançado um 

acordo sobre os valores e princípios que devem estar presentes em todas as fases da EA bem como as suas 

atividades e que estão de acordo com os plenos direitos de cidadania, os quais o Grupo Portugália respeita na 

sua integra.

Alguns exemplos da nossa atuação numa ótica de EA incluem:

- Articulação com as Entidades que encaminham candidatos, para garantir o sucesso da sua inserção 

profissional;

- Apoios sociais no primeiro mês de trabalho a colaboradores que vêm de contextos de grande 

vulnerabilidade social/desempregados de longa-duração, para garantir  as melhores condições 

possíveis para a prestação do trabalho;

- Acompanhamento e percurso de inserção do colaborador na empresa, à medida do perfil do 

colaborador, de acordo com as fragilidades económico-sociais do mesmo.

"A pessoa certa no local certo - é uma das premissas pela qual 

conduzimos o nosso trabalho em Emprego Apoiado, tendo por 

base o trabalho das competências pessoais e sociais da pessoa e 

que cada pessoa é única. Para que este trabalho seja bem 

realizado no seu todo há 5 fatores fundamentais: a pessoa, o 

técnico que acompanha, a organização, a Entidade Empregadora 

e o acompanhamento pós-colocação. Na Portugália sempre houve 

disponibilidade para o acompanhamento pós-colocação, que 

permitiu resolver algumas situações que sem o mesmo teriam sido 

negativas.  

Para nós (APEA) a Portugália, pelo trabalho que temos 

desenvolvido ao longo dos anos, é uma entidade empregadora 

que não esquecendo o seu core business tem o cuidado e respeito pelos seus colaboradores e demonstrou-o 

na 1ª fase de Pandemia, em que havendo a necessidade de não renovar contratos de alguns colaboradores, 

contactou a APEA no sentido de se acompanhar e arranjar soluções laborais para que as pessoas não ficassem 

desempregadas. Esta ação da Portugália teve resultados positivos uma vez que algumas pessoas 

encaminhadas conseguiram outro contrato de trabalho noutra empresa e noutro sector. Esta situação fez com 

que houvesse um estreitamento de laços entre a APEA e a Portugália. Queremos continuar a trabalhar todos 

os dias, com empresas como a Portugália para juntos promovermos o sucesso das pessoas, empresas e 

comunidade/território"

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.

Infelizmente, como consequência da Pandemia, não tivemos tanta capacidade de acolher estágios profissionais 

dos nossos parceiros, assistindo-se a uma redução significativa de 49 estágios de 6 parceiros sociais em 2020, 

para 26 estágios profissionais de 4 parceiros sociais em 2021.PORTUGÁLIA VIVA
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As instituições cujos utentes tiveram Estágios Profissionais na Portugália em 2021 foram as seguintes:

• Casa da Educação - tem como missão a gestão e coordenação de projetos educativos, visando o 

desenvolvimento educativo e profissional dos jovens no seio da União Europeia, através da realização de 

programas de intercâmbio na Europa.

Oferecem oportunidades para organizações, equipas e alunos VET (European Vocational Education and 

Training), para colaborarem com parceiros europeus, de modo a melhorar a sua formação vocacional e 

empregabilidade, sendo a Portugália um parceiro para jovens com interesse na Restauração.

«Tem sido para nós um enorme privilégio dar aos nossos formandos a possibilidade de 

realizarem Formações em Contexto de Trabalho de Curta Duração nos vários 

Restaurantes do Grupo Portugália.

Os nossos alunos são sempre super bem recebidos e integrados tendo contacto com as 

melhores práticas da restauração portuguesa.

Muito obrigada Portugália!»

• Casa Pia - tem por missão integrar crianças e adolescentes, designadamente as desprovidas de meio familiar 

adequado, garantindo-lhes percursos educativos inclusivos, assentes, nomeadamente, numa escolaridade 

prolongada, num ensino profissional de qualidade e numa aposta na integração profissional e, sempre que 

necessário, acolhendo-os.

Os estágios profissionais da Casa Pia estão integrados no âmbito do Plano de Formação, que visa assegurar a 

aquisição e desenvolvimento de competências exigidas para o exercício de uma atividade profissional ou para 

a melhoria do desempenho, com o intuito de promover a valorização e o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos trabalhadores e dirigentes na prossecução da missão.

A parceria entre a Casa Pia de Lisboa, I.P. e o Grupo Portugália iniciou-se no ano 

de 2014 com a celebração de dois protocolos para a realização de Formação 

em Contexto de Trabalho (FCT). O acolhimento e integração dos educandos da 

CPL, I.P. em Formação em Contexto de Trabalho nas empresas do Grupo tem-se 

revestido de grande importância, possibilitando à Casa Pia de Lisboa, a 

integração de formandos com diferentes características, diferentes níveis de 

execução técnica das atividades e diferentes graus de autonomia. Tendo em 

conta este princípio são integrados formandos com boas competências técnicas,  

pessoais e sociais bem como formandos aos quais é dada a possibilitada de 

melhorar as suas competências.

• 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, e apoia 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.
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Instituição

Casa da Educação

Casa Pia Lisboa

Synopse Practice

CEPAC

4

Número de Formandos

6

14

3

4

26

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 2021
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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, 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.

INTEGRAÇÃO LABORAL DE REFUGIADOS

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.

Por outro lado, o Grupo Portugália realiza Sessões de Recrutamento para refugiados e tem várias parcerias 

numa ótica de integração de refugiados no mercado de trabalho, entre elas: CRESCER, Fórum Refúgio, 

Residências Refúgio, JSR, Associação Pão a Pão, a União de Refugiados em Portugal (UREP) e o Comparte. 

No âmbito da nossa experiência na contratação de refugiados e iniciativas de Responsabilidade Social Internas 

e Externas neste tema, fomos convidados pela Associação Pão a Pão, a participar no Debate “Os refugiados 

estão integrados no mercado de trabalho?”.

«A Associação Pão a Pão promoveu em junho um debate sobre 

boas práticas na empregabilidade de pessoas migrantes. Foi um 

privilégio ficar a conhecer melhor a experiência do Grupo 

Portugália Restauração. É uma inspiração. A partilha de bons 

exemplos ajuda-nos a construir a nossa comunidade. Por isso, e 

porque o Grupo Portugália Restauração é um parceiro estratégico 

da Pão a Pão, queremos que esta seja uma relação virada para o 

futuro – o nosso e o das pessoas para quem trabalhamos todos os 

dias.»

Perante a crise de refugiados vindos do Afeganistão em 

agosto de 2021, o Grupo Portugália disponibilizou, na 

plataforma organizada pelo Alto Comissariado para as 

Migrações, vagas de emprego para o acolhimento e 

integração social dos mesmos.
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O trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos pelo DRS, 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 com os desafios e necessidades de cada território onde estamos inseridos. Ao longo 

do Relatório, e de acordo com os diferentes ODSs, destacamos as nossas principais parcerias e a adaptação das 

mesmas, neste ano atípico.

Sabemos que a simples partilha de uma refeição continua a ter um papel central na vida e na dinâmica das 

pessoas e respetivas famílias, bem como em momentos importantes das nossas instituições parceiras. O Grupo 

tem conseguido fazer parte e proporcionar muitos momentos especiais ao longo dos anos, no âmbito da sua 

Responsabilidade Social Externa, e em 2021 quisemos assegurar que estes momentos continuavam a ser 

celebrados pelos nossos parceiros.

Assim, não só doámos produtos alimentares a vários parceiros, como também reconfigurámos o tipo de apoio 

prestado às iniciativas existentes, especialmente sabendo que o período de confinamento trouxe profundas 

alterações à vida das pessoas e das instituições, trazendo em alguns casos, um aumento da fragilidade das 

pessoas acompanhadas pelos nossos parceiros, assim como um aumento da população atendida.

Neste período desafiante para todos, o Grupo assumiu ainda um papel de mediador entre as necessidades das 

instituições parceiras e os recursos das empresas, dando voz a alguns projetos inovadores que surgiram no 

contexto da pandemia, fazendo a ponte com empresas, de acordo com o seu core-business.

Paralelamente, foi reforçada a relação de parceria com várias instituições e com o setor público, conforme 

referido anteriormente, para conseguir dar respostas mais adequadas e completas às necessidades e problemas 

apresentados pelos nossos colaboradores e as suas famílias.

Assim, estabelecemos relações de parceria com um conjunto diversificado de organizações, entre elas:

PARCERIAS - SETOR PÚBLICO
 • Alto Comissariado para as Migrações

 • Câmara Municipal de Lisboa

 • IEFP

 • Inovinter

 • Junta de Freguesia da Ajuda

 • Junta de Freguesia da Alcântara

 • Junta de Freguesia de Arroios

 • Junta de Freguesia de Campo de Ourique

 • Junta de Freguesia de Campolide

 • Junta de Freguesia de Carnide

 • Junta de Freguesia de Estrela

 • Junta de Freguesia de Marvila

PARCERIAS - SETOR PRIVADO
 • Auchan

 • CUF

 • GRACE

 • IKEA

 • Jerónimo Martins

 • Sumol+Compal

VII. PARCERIAS
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PARCERIAS - SETOR SOCIAL
• ADEB- Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares

• ARIA- Associação de Reabilitação e Integração Ajuda

• Associação de Refugiados em Portugal

• Associação Mais Proximidade Melhor Vida 

• Banco Alimentar

• BUS (Bens de Utilidade Social)

• Café Memória

• Caminhos Complementares para Refugiados Adultos

• Casa da Estrela

• Casa dos Marcos

• Casa dos Rapazes

• Casa Pia

• CEPAC- Centro Padre António Correia

• ComParte

• CosturArte

• Crescer

• Cruz Vermelha- Centro de Dia São Francisco Xavier

• Family of Refugees

• Fórum Refugio

• 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

• IGNITE

• Largo Residências

• 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

• Transformar
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AUSCULTAÇÃO PARCEIROS

Quais os benefícios da parceria com a Portugália:

A parceria foi muito benéfica pois permitiu criar um momento de lanche informal com os alunos, durante uma 

atividade de início de ano letivo, com um impacto muito positivo para os mesmos, dando resposta às 

significativas necessidades dos alunos, ao nível da educação para a saúde, das carências alimentares e do 

relacionamento saudável entre pares e com os adultos.

Através desta parceria, deu-se uma aproximação ao mundo empresarial, sendo promovida uma imagem 

positiva deste sector junto da comunidade educativa (pessoal docente e não docente, alunos e famílias). Por 

fim, foi também benéfica por ter sido catalisadora de outras parcerias, neste caso com a Sumol+Compal, que 

também apoiaram esta atividade de início de ano letivo.

«A parceria com a Portugália tem sido, nos últimos anos, muito 

benéfica para o Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, pois tem 

permitido uma importante aproximação da comunidade escolar com 

o sector empresarial. A colaboração da Portugália foi sempre muito 

descomplicada, organizada e sensível às necessidades do 

agrupamento e tem permitido apoiar a organização de eventos, 

através de bens alimentares, bem como, dar resposta às necessidades 

dos nossos alunos de 9º ano nas suas decisões ao nível da orientação 

escolar e profissional»

Áreas de intervenção da Instituição (resumo): 

A AMP é uma associação de apoio à população idosa residente na zona da Baixa de Lisboa e Mouraria, 

complementando o acompanhamento de proximidade através da sensibilização para o respeito e valorização 

das pessoas mais velhas e para a sua plena integração na sociedade. PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Apoio na aquisição de produtos 
alimentares para o evento 

CONverGENTE, no valor de 150€
440

Alunos do pré-escolar ao 9º ano 
de escolaridade
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Quais os benefícios da parceria com a Portugália (diretos e indiretos):
Diretos:

1. A valorização pessoal e a promoção da autoestima do utente;

2. O Combate à solidão e isolamento;

3. O fortalecimento da relação entre a AMP e os familiares e estes e o utente (quando estão presentes 

no dia do almoço);

4. Promoção da partilha de histórias e troca de experiências.

Indiretos:

1. Aprofundamento da relação entre a técnica e o utente

2. Melhoria da intervenção da Associação com a sinalização do aniversário de forma diferente e 

dignificante. 

«A parceria com a Portugália tem trazido momentos de muita alegria num dia, que para muitos, era de 

solidão e igual a tantos outros. Com a celebração dos aniversários na Portugália, tem sido possível reforçar a 

relação de proximidade entre a equipa técnica e os beneficiários, assim como com os seus familiares. 

Um grande obrigado a todos os colaboradores da Portugália que tão bem acolhem os nossos beneficiários, 

tornando o seu dia de aniversário ainda mais especial.»
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APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Campanha de Consignação de IRS

Mimos de Aniversário 90

Almoços de Aniversário 75

Os apoios concedidos tiveram como 
alvo as pessoas com mais de 65 anos 
apoiados pela AMP. Na sua maioria, 

são pessoas que vivem sozinhas, 
com uma média de 83 anos de idade 

e residentes em Lisboa, 
maioritariamente na freguesia 

de Santa Maria Maior.
De forma a sinalizar o aniversário, 
este foi partilhado com elementos

significativos na vida da pessoa, quer 
seja técnico ou voluntário da AMP,

familiares ou vizinhos, de forma 
a promover a rede
informal da pessoa.

Croquetes de Natal 97

97Bolachas de Natal

Este ano o valor angariado foi de 9992,99€
(o valor mais elevado de sempre)

Promoção da Campanha Giving 
Tuesday NA

"Já não via o rio há 2 anos. Desde a última vez que vim aqui almoçar! No ano 

passado não viemos por causa da pandemia e agora estou muito feliz por poder dar 

este passeio. Todas as pessoas falam bem do bife da Portugália mas eu sou muito 

gulosa... adorei o molho, as batatas fritas e o pudim. A menina que nos serviu era 

uma simpatia e nasceu em Angola, tal como eu. Foi um dia de aniversário 

maravilhoso e diferente. Guardo na memória estes momentos e, como já tenho 92 

anos, agora só espero viver mais 1 ano de cada vez. Desejo daqui a 1 ano voltar à 

Portugália do Cais do Sodré para celebrar a ver o rio".

Dores Mota
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"Estou muito feliz e muito grata, quer a vocês (AMP) como à Portugália. Vivo na 

Avenida Almirante Reis há 45 anos e antigamente vinha aqui muitas vezes. Que boas 

recordações! No entanto, já há muito tempo que não vinha cá... Provavelmente há 

30 anos. Que saudades... Que bom voltar aqui passados todos estes anos. É bom ver 

que se mantém em funcionamento e que mantém a excelente qualidade. O 

bacalhau à brás estava maravilhoso. Não podia estar mais grata pela oportunidade. 

Não tenho palavras para descrever a minha felicidade!". 

D.ª Adélia Gonçalves

"Muito muito obrigada. É sempre bom receber algo da Portugália. No ano passado 

ainda tive a sorte de ir à Portugália do Cais do Sodré. E no ano anterior também fui. É 

onde mais gosto de ir pois tem vista para o rio. Estando eu na cadeira de rodas, é raro 

ter estes momentos, então ter a oportunidade de almoçar com vista para o rio foi 

simplesmente maravilhoso. Depois do almoço, até passeámos um bocadinho ali 

naquela zona à beira do rio. (...) Este ano não foi possível, mas agradeço a 

amabilidade da Associação e da Portugália por 

me trazerem este miminho. Gostei muito". 

D.ª Fernanda

"Oh muito obrigada! Não era preciso nada! Que coisinhas tão boas que vocês me 

trouxeram! Tão bom bolinho de chocolate. E o resto das coisas dão muito jeito. No 

ano passado ainda tive a sorte de ir almoçar à Portugália no meu dia de anos. Este 

ano compreendo que não é possível devido à pandemia. Agradeço muito o vosso 

gesto e obrigada também à Portugália por este miminho". 

D.ª Fernanda 

"Vocês (AMPMV e Portugália) são incríveis. Mesmo com tudo o que se passa, 

conseguem arranjar maneira de estar presentes nestes dias tão especiais. E ainda 

temos direito a bolo. Muito obrigada do fundo do meu coração".

D.ª Regina

"O que me vieram trazer! Não era 

preciso nada! Não estava a contar! 

Mas que coisas tão boas. Agradeço 

muito. Já há muito tempo que não 

vou à Portugália, por isso dá para 

matar saudades da comida boa que 

eles têm". 

D.ª Ilda

"Fico muito agradecida pelo miminho 

que me deixaram. Nunca se 

esquecem. Tanto os croquetes como a 

sobremesa estavam deliciosos. 

Tornaram o meu dia mais especial." 

D.ª Maria Luci Silva
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Áreas de intervenção da Instituição:

A BUS é uma ponte entre quem tem e quem precisa: aquilo que para uns já não tem valor ou utilidade, para 

outros pode ser essencial e determinante. A isto chamamos Utilidade Social.

Para cumprirmos a nossa missão, recolhemos, gratuitamente, bens usados e doados por empresas e 

particulares, que estejam em bom estado e prontos para serem reutilizados e distribuímo-los pelas instituições 

parceiras.

Desde a sua fundação, em 2006, a BUS já distribuiu mais de 300.000 bens a vítimas de violência doméstica, 

doentes, crianças e jovens em risco, idosos, sem abrigos, portadores de deficiência, ex-reclusos, adictos e 

agregados familiares acompanhados pelas nossas 397 entidades parceiras realizando desta forma a nossa 

função estruturante.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália: 

1. Angariação de fundos – que viabilizam a existência e continuidade da BUS

2. Angariação de bens de utilidade social, doações que a BUS recolhe e faz chegar aos utentes carenciados  

   através das entidades beneficiárias suas parceiras - móveis; têxteis; eletrodomésticos; recheio, etc.

3. Divulgação da BUS e da sua missão a um público alargado e a novos universos de doadores particulares,  

   tal como a novos e eventuais parceiros ou entidades beneficiárias.

«Graças ao apoio do Grupo Portugália, conseguimos ajudar direta e 

indiretamente aproximadamente 7.500 pessoas através das 399 

associações que connosco colaboram, distribuindo cerca de 17.000 

bens, que consideramos de primeira necessidade, ao longo do ano de 

2021.

Garantir a sustentabilidade financeira da BUS é permitir a continuação 

de um projeto que hoje, mais do que nunca, é válido e necessário a 

milhares de pessoas. Paralelamente, através da sua 

atividade a BUS promoveu ainda a economia circular com 

a reutilização dos bens recebidos, alinhando-se desta 

forma com uma das grandes preocupações mundiais – A 

sustentabilidade – ambiental e económica.Continuamos a 

contar com a vossa colaboração a qual agradecemos 

sinceramente. Convosco chegaremos cada vez mais longe 

e a quem mais precisa!»PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Ajuda na divulgação 
e angariação dos 0,5% 
de consignação no IRS 

a favor da BUS

399 Instituições 
que 

acompanham 
anualmente 

milhares 
de utentes

Portadores 
de deficiência, idosos, crianças 

e adolescentes, grávidas, situação 
de sem abrigos, refugiados, 

toxicodependentes, vítimas de 
violência doméstica 

e ex-reclusos 
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A CASA DA ESTRELA é a Casa de Acolhimento do Centro de Promoção Juvenil, em Lisboa. Acolhemos um 

número médio de 32 crianças e jovens que, por alguma razão, foram retirados às suas famílias de origem e nos 

chegam através de decisão dum Tribunal de Família e Menores, ou duma Comissão de Proteção e Crianças e 

Jovens em Perigo. 

A CASA DA ESTRELA tem como objetivo orientar os processos de integração social dos jovens acolhidos, com 

fundamentação nos projetos de vida criados para cada um pela equipa técnica e educativa, promovendo o 

apoio psicológico, cuidados de saúde, alimentação, educação e relações afetivas. Todos os dias temos como 

principal objetivo proporcionar aos nossos jovens um ambiente acolhedor e familiar, promover oportunidades 

de desenvolvimento pessoal e socioprofissional que facilitem o seu processo de integração na sociedade.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália (diretos e indiretos):

A divulgação do IRS nos restaurantes do Grupo Portugália tem possibilitado um aumento das receitas. Estas 

receitas são direcionadas para as atividades com os jovens acolhidos na Casa da Estrela, tais como, idas ao 

cinema, semana de férias, etc.

No ano 2021 não foi possível concretizar o jantar de Natal (COVID) mas o Grupo Portugália esteve presente 

no nosso Dia de Reis com oferta de croquetes e bolos de chocolate.

 «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 que devido à situação 

pandémica não foi possível em 2021. 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 do Grupo Portugália 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!»

PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Dia de Reis Janeiro 2021

Divulgação IRS

40

NA

Crianças/jovens e funcionários
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Áreas de intervenção da Instituição:

A Casa de Protecção e Amparo de Santo António, é uma IPSS fundada em 1931, sendo a nossa missão a de 

apoiar a maternidade desprotegida, protegendo e amparando cada mãe e criança que chega até nós e para 

quem um dia, todas as portas se fecharam.

Na CPASA, trabalhamos diariamente com estas pequenas famílias, promovendo as suas competências 

parentais, sociais e pessoais, com o objetivo de fornecer-lhes ferramentas que lhes permitam alcançar, o tão 

desejado projeto de autonomia, em conjunto com os seus filhos. 

A nossa grande meta é construir um projeto de vida adaptado para cada utente e que potencie o exercício do 

seu novo estatuto social adquirido (SER MÃE), que respeite os direitos da criança (SER FILHO) e que permita o 

exercício da cidadania em pleno (MÃE E CRIANÇA). 

A Instituição está dividida em 3 valências: Casa das Mães (Lar de crianças e jovens), residência que acolhe 

mães adolescentes e seus filhos; Casa das Crianças (Creche) que acolhe 50 crianças entre as internas e externas 

e Casa dos Sabores (atividade comercial na área da restauração) que se pretende motor de sustentabilidade 

para as restantes valências de resposta social.

«Diariamente, temos de lidar com muitas despesas e a situação em que nos encontramos atualmente, só veio 

dificultar ainda mais o nosso dia a dia. Não queremos que nada falte às nossas mães e crianças e por isso o 

vosso apoio e parceria ser tão importante para nós. 

Na nossa Instituição o consumo mensal de bens alimentares é imenso, pelo que se torna necessária uma 

contínua ajuda dos nossos amigos e parceiros para poderemos fazer face a esta necessidade, sendo que estes 

alimentos não podem mesmo faltar e são sempre comprados por nós, representando este custo, uma 

considerável parte do nosso orçamento.  

Com o vosso apoio, conseguimos direcionar parte do nosso orçamento que iria ser usado para comprar bens 

alimentares, noutras necessidades que os nossos utentes tenham.»PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Bens alimentares 24 Mães adolescentes e crianças
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Áreas de intervenção da Instituição:

O Centro Padre Alves Correia (CEPAC) apoia pessoas migrantes na construção dos seus projetos de vida, de 

integração e de inclusão, em particular quem se encontra em situações de maior vulnerabilidade e exclusão. 

Acompanhamos sobretudo pessoas imigrantes que estão em processo de regularização ou que têm maiores 

dificuldades e desafios no acesso a bens, serviços ou na inserção laboral. Trabalhamos em proximidade com 

cada pessoa, no seu desenvolvimento integral, para que possa ter uma vida feliz e digna: juntos(as), 

“Construímos Esperança”.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália:

Benefícios diretos:

Apoio direto da Portugália, em forma de bens alimentares, a ações desenvolvidas com os nossos(as) utentes ao 

longo do ano, como sessões de formação, cerimónias de entrega de diplomas de formação e dias de testagem 

à COVID-19. Por se tratar de uma população vulnerável, e pela duração das atividades referidas, o reforço 

alimentar proporcionado pelo CEPAC, com o apoio da Portugália, torna-se fundamental para a saúde e o 

bem-estar dos(as) participantes, contribuindo, também, para um melhor desempenho e motivação dos mesmos 

em relação a essas mesmas atividades.

O acolhimento dos(as) nossos utentes nos restaurantes do Grupo Portugália, para realizarem formação em 

contexto de trabalho na sua área de interesse tem provado ser uma experiência fundamental para o processo 

de desenvolvimento de competências pessoais e sociais (como a gestão de tempo, a assertividade, 

comunicação e gestão de conflitos, entre outras) que o CEPAC inicia com os seus utentes em formação, para a 

sua integração social e no mercado de trabalho. A experiência em contexto de trabalho é, também, um forte 

contributo para a motivação e a auto-estima dos nossos(as) utentes, que tem um impacto positivo na fase de 

procura ativa de emprego e consequente desempenho de funções.
PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

A parceria com a Portugália tem permitido dar uma maior visibilidade ao trabalho e missão do CEPAC, 

contribuindo diretamente para dar a conhecer quem somos, o que fazemos em conjunto e quem apoiamos, 

sensibilizando para a importância de acolher, proteger, promover e integrar a pessoa imigrante e de combater 

situações de vulnerabilidade e exclusão social.

Benefícios indiretos:

As ações realizadas em conjunto, e a visibilidade que lhes é dada, possibilita ao CEPAC aumentar o seu alcance 

a um público mais alargado. Por outro lado, o sucesso da parceria com a Portugália gera confiança para a 

aproximação de outras entidade e empresas, contribuindo para novos contactos e ligações.

«O ano de 2021 fica marcado pela continuidade de uma relação de parceria entre o Grupo Portugália e o 

CEPAC, que tem vindo a tornar-se cada mais forte e sólida, com base nos valores e visão que ambos os 

partilhamos. Lado a lado, acreditamos e apostamos no potencial de cada pessoa, promovemos a diversidade 

e a inclusão e contribuímos, com ações concretas, para a construção de projetos de vida, digna e feliz, de 

pessoas imigrantes, e em particular das que se encontram em situações de vulnerabilidade, combatendo a sua 

exclusão social.»

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Lanches – cerimónias 
de encerramento de formações 

CEPAC

€50 em bens alimentares 
+ 2 bolos

Almoço de Natal

Donativo mensal de €111,25

Donativo de €5000

60

80 (utentes, 
funcionários 
e parceiros)

Imigrantes em situação de extrema 
vulnerabilidade, em situação 

documental irregular, 
que frequentaram ações 
de formação não formal 
de português e Formação 
em contexto de trabalho

Imigrantes em situação de extrema
vulnerabilidade, em situação

documental irregular e utentes 
abrangidos pela resposta

alimentar da Mercearia Sabura

Imigrantes em situação de extrema 
vulnerabilidade, 

em situação documental irregular

Utentes abrangidos pela resposta 
alimentar da Mercearia Sabura

13 funcionários

802

535 
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Áreas de intervenção da Instituição:

O Centro Padre Alves Correia (CEPAC) apoia pessoas migrantes na construção dos seus projetos de vida, de 

integração e de inclusão, em particular quem se encontra em situações de maior vulnerabilidade e exclusão. 

Acompanhamos sobretudo pessoas imigrantes que estão em processo de regularização ou que têm maiores 

dificuldades e desafios no acesso a bens, serviços ou na inserção laboral. Trabalhamos em proximidade com 

cada pessoa, no seu desenvolvimento integral, para que possa ter uma vida feliz e digna: juntos(as), 

“Construímos Esperança”.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália:

Benefícios diretos:

Apoio direto da Portugália, em forma de bens alimentares, a ações desenvolvidas com os nossos(as) utentes ao 

longo do ano, como sessões de formação, cerimónias de entrega de diplomas de formação e dias de testagem 

à COVID-19. Por se tratar de uma população vulnerável, e pela duração das atividades referidas, o reforço 

alimentar proporcionado pelo CEPAC, com o apoio da Portugália, torna-se fundamental para a saúde e o 

bem-estar dos(as) participantes, contribuindo, também, para um melhor desempenho e motivação dos mesmos 

em relação a essas mesmas atividades.

O acolhimento dos(as) nossos utentes nos restaurantes do Grupo Portugália, para realizarem formação em 

contexto de trabalho na sua área de interesse tem provado ser uma experiência fundamental para o processo 

de desenvolvimento de competências pessoais e sociais (como a gestão de tempo, a assertividade, 

comunicação e gestão de conflitos, entre outras) que o CEPAC inicia com os seus utentes em formação, para a 

sua integração social e no mercado de trabalho. A experiência em contexto de trabalho é, também, um forte 

contributo para a motivação e a auto-estima dos nossos(as) utentes, que tem um impacto positivo na fase de 

procura ativa de emprego e consequente desempenho de funções.

A parceria com a Portugália tem permitido dar uma maior visibilidade ao trabalho e missão do CEPAC, 

contribuindo diretamente para dar a conhecer quem somos, o que fazemos em conjunto e quem apoiamos, 

sensibilizando para a importância de acolher, proteger, promover e integrar a pessoa imigrante e de combater 

situações de vulnerabilidade e exclusão social.

Benefícios indiretos:

As ações realizadas em conjunto, e a visibilidade que lhes é dada, possibilita ao CEPAC aumentar o seu alcance 

a um público mais alargado. Por outro lado, o sucesso da parceria com a Portugália gera confiança para a 

aproximação de outras entidade e empresas, contribuindo para novos contactos e ligações.

«O ano de 2021 fica marcado pela continuidade de uma relação de parceria entre o Grupo Portugália e o 

CEPAC, que tem vindo a tornar-se cada mais forte e sólida, com base nos valores e visão que ambos os 

partilhamos. Lado a lado, acreditamos e apostamos no potencial de cada pessoa, promovemos a diversidade 

e a inclusão e contribuímos, com ações concretas, para a construção de projetos de vida, digna e feliz, de 

pessoas imigrantes, e em particular das que se encontram em situações de vulnerabilidade, combatendo a sua 

exclusão social.»

PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021
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APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

50 pastéis de nata - 
Manteigaria

4 refeições 
de bacalhau com 

gambas, natas e broa 
– Chef em Casa

60

21 refugiados, requerentes de asilo 
e beneficiários de proteção 

internacional, entre os 4 e os 70 
anos, naturais da Síria, Iraque, 

Camarões e Bangladesh. 
Residentes na Região Norte 

de Portugal, em contexto familiar

20 voluntários responsáveis 
pelo acompanhamento 

das famílias de refugiados

19 trabalhadores sociais da área 
do acolhimento e integração 

de refugiados

Áreas de intervenção da Instituição (resumo): 

O ComParte é uma iniciativa social da Fundação Maria Rosa que tem como objetivo promover a participação 

dos cidadãos nos processos de tomada de decisão e no desenho de serviços e políticas públicas. Com uma 

metodologia inovadora, desenvolve ambientes informais, sempre orientados por valores como reciprocidade, 

confiança e afeto, onde todos e todas podem participar e contribuir para que a sociedade funcione no seu 

melhor. Atualmente, o nosso trabalho contribui diretamente para o Sistema da Educação, com a participação 

de jovens estudantes, e para o Sistema da Integração de Refugiados, com a participação de refugiados, 

requerentes de asilo e beneficiários de proteção internacional.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália (diretos e indiretos):

Resposta às necessidades referentes à alimentos e refeições para os participantes dos eventos do ComParte, tais 

como conferências, encontros, sessões com grupos-alvo de nossos projetos e para o ComParte em Fusão 

(jantares multiculturais).

“A nossa relação com a Portugália é sempre 

excelente. A interação com a área de 

responsabilidade social da empresa é sempre muito 

fluida e pautada por um forte sentido de cuidado e 

respeito. O ComParte e os participantes de nossos 

projetos também são muito gratos por esta parceria. 

Desejamos que os laços possam continuar a 

estreitar-se para o próximo ano. Muito obrigado!”

PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021
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APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Entrevista sobre a prática
da inclusão da diversidade 

no Grupo Portugália
NA Organizações e pessoas migrantes

Participação no webinar 
de apresentação 

do Livreto informativo 

Total de 66 
pessoas (ao vivo)

Organizações, cidades e pessoas 
migrantes

Áreas de intervenção da Instituição:

A Cooperativa Rede Portuguesa das cidades Interculturais trabalha diretamente com 13 cidades portuguesas 

que têm como objetivo comum fomentar a inclusão e a diversidade, sobretudo, das pessoas migrantes no 

contexto social, profissional e educacional.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália:

Aprendizagem adquirido sobre como é possível potenciar a diversidade no ambiente organizacional, desde o 

processo de recrutamento e seleção e como gerir a diversidade no dia a dia.

“A parceria com o Grupo Portugália foi importante para perceber 

como uma organização portuguesa pode gerir a diversidade de 

forma vantajosa para todas as partes, nomeadamente como pode 

contratar pessoas migrantes e com isso apoiar a sua inclusão social. 

Foi possível verificar que a Portugália está ciente do seu papel na 

inclusão social e entende que as características que tornam as 

pessoas diferentes proporcionam para a empresa uma vantagem 

competitiva. Podemos contar com a participação da Portugália do 

webinar de apresentação do Livreto: Mercado de trabalho inclusivo 

e realizamos uma entrevista à empresa sobre as práticas de 

inclusão da diversidade no ambiente organizacional, cujas 

informações foram inseridas no guia em versão estendida. Desta 

forma, a Portugália pôde contribuir com informações relevantes 

para a realização do projeto e ainda, para a orientação de outras 

empresas que queiram iniciar o processo de inclusão da 

diversidade, além de poder deixar claro para todas as pessoas, 

principalmente aquelas que procuram por oportunidades de 

trabalho, que o Grupo Portugália é uma referência em termos de 

emprego inclusivo.”

PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021
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 Áreas de intervenção da Instituição: 

A CRESCER - Associação de Intervenção Comunitária, é uma IPSS fundada em 2001, que tem como missão ir 

ao encontro do outro, promovendo a saúde, a redução de riscos e a inclusão da pessoa em situação de 

vulnerabilidade, através de projetos de intervenção na comunidade. Trabalhamos atualmente no 

desenvolvimento de 15 projetos inovadores com três populações-alvo: pessoas em situação de sem-abrigo, 

pessoas que consomem substâncias psicoativas, refugiados, migrantes e requerentes de asilo.

 Quais os benefícios da parceria com a Portugália:

A parceria com a Portugália, no âmbito da qual recebemos donativos de produtos alimentares (como é 

exemplo batatas, leite, natas, entre outros) foi muito benéfica pois permitiu que a CRESCER pudesse 

desenvolver a sua operação numa altura tão crítica como foi o início da pandemia da COVID-19. Em março 

de 2020 o nosso projeto de restauração “É UM RESTAURANTE” teve de encerrar ao público devido à 

pandemia e, no contexto de cessação / redução significativa de atividade de várias organizações que 

distribuíam refeições na rua, os/as formandos/as deste projeto predispuseram-se a confecionar e distribuir 

diariamente refeições para pessoas em situação de sem abrigo na cidade de Lisboa – tendo chegado a distribuir 

600 refeições diárias. Esta resposta mantém-se ativa atualmente, com uma média diária de 270 refeições. 

O apoio da Portugália em géneros alimentícios permitiu realizar esta ação de distribuição de refeições, sendo 

assim uma resposta a uma necessidade concreta da instituição e, por outro lado, permitiu também que a 

CRESCER distribuísse produtos alimentares aos formandos/as do É UM RESTAURANTE e aos inquilinos e 

inquilinas dos projetos É UMA CASA (habitação e inclusão na comunidade de pessoas em situação crónica de 

sem abrigo) e É UMA VIDA (habitação, formação e capacitação de pessoas requerentes de asilo e refugiadas).

Em acréscimo, as ações de divulgação realizadas pela Portugália, nomeadamente no âmbito da campanha de 

consignação de IRS e da Giving Tuesday são uma mais-valia que permite que mais pessoas conheçam a 

atividade da CRESCER, efetivando assim um meio de divulgação mais abrangente, essencial para a 

prossecução do nosso trabalho.

«O apoio da Portugália, através da parceria estabelecida, permitiu que a 

CRESCER pudesse manter a sua operação ativa e chegar a públicos em 

situação de vulnerabilidade e exclusão social: durante a pandemia, 

encerrámos o É UM RESTAURANTE ao público e transformámo-lo numa 

“linha de montagem”, para confecionar e distribuir até 600 refeições 

diárias para pessoas em situação de sem abrigo na cidade de Lisboa, 

numa altura em que tudo parou. O contributo da Portugália foi essencial 

para podermos desenvolver a nossa atividade e chegar a todas as pessoas. 

Obrigado, Portugália!»
PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Doação de produtos alimentares 1500 
Pessoas em situação 

de sem abrigo e pessoas 
refugiadas e migrantes 

Promoção da CRESCER – 
Campanha de Consignação de IRS 

Promoção da CRESCER – 
Giving Tuesday  

NA

NA
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Áreas de intervenção da Instituição: 

A Cruz Vermelha Portuguesa desenvolve a sua missão em prol dos mais vulneráveis nas áreas da Saúde, Acção 

Social, Socorrismo e Formação. O Centro Humanitário de Lisboa da CVP apoio idosos e dependentes através 

das respostas sociais de centro de dia e serviço de apoio domiciliário; de segunda a Domingo, prestamos 

cuidados de higiene, tratamento de roupa, entrega de refeições, apoio na medicação de modo a contribuir para 

a manutenção do seu equilíbrio e bem estar, promovendo a autonomia e prevenindo situações de maior 

dependência; com os serviços que prestamos contribuímos para a manutenção dos clientes no domicílio e 

meio familiar e procuramos minimizar o desgaste físico e psicológico dos cuidadores informais.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália (diretos e indiretos):

1. Aumento do sentimento de gratidão e pertença nos utentes

2. Satisfação das colaboradoras

3. Impacto social

4. A Felicidade Interna Bruta dos utentes ao proporcionarmos um dia memorável

«Depois de quase dois anos tão difíceis para 

a população Sénior, fortemente condicionada 

pela pandemia e fecho de respostas sociais 

como os centros de dia, fomos tão bem 

recebidos no Dia Internacional do Idoso, dia 

1 de outubro, na Portugália, em Belém.

O impacto positivo desta ação solidária está 

presente nos sorrisos felizes, embora 

escondidos pelas máscaras e no brilho dos 

olhares dos utentes, nos comentários dos 

colaboradores, no empenho dos profissionais 

que tão bem nos acolheram. 

Também as cuidadoras do serviço de apoio 

domiciliário (SAD), que estiveram sempre na 

linha da frente a cuidar de quem precisa, 

foram mimadas pela Portugália, Cais do Sodré, num Jantar de Natal que ficará na memória de todas.

Desejamos que o impulso natalício do investimento nesta parceria social seja o primeiro passo de uma 

estratégia social sólida e contante, presente ao longo do ano, a fazer diferença no dia-a-dia da nossa 

instituição.»

PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO
DOS UTENTES

Almoço no Dia do Idoso 20
Idosos

Centro de Dia

Jantar de Natal 7 Cuidadoras SAD
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Áreas de intervenção da Instituição: 

Visa a prevenção, reabilitação e inserção social de pessoas com dependência e comportamentos aditivos. 

Possui um conjunto de respostas integradas, abrangendo todo o fenómeno das dependências desde a 

intervenção direta em contexto de rua até à conclusão do processo de inserção em apartamentos terapêuticos.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália:

Esta parceria promove vários benefícios:

• Angariação de fundos para os projetos sociais da instituição

• Promove a interação da instituição com o sector empresarial português, sensibilizando o mesmo para 

a temática das dependências

• Promove ações internas e de grupo na produção das bolachas solidárias (mais importante até do que 

a própria venda) onde os utentes se juntam em torno de um objetivo comum

• A produção destas bolachas é também uma formação pratica que pode ser aproveitada para a 

colocação no mundo laboral

«Em 2021 vivemos mais um ano cheio de desafios causados pela pandemia que a todos afeta.

Desafios que nos obrigaram a ser mais criativos, resilientes, mesmo sabendo que nem sempre conseguimos 

resolver algumas das questões que esta pandemia nos trouxe, mas tendo a consciência que fizemos o melhor 

que sabemos e conseguimos.

E só conseguimos superar mais um ano, porque contamos com uma rede de parceiros, como a Portugália, e 

que à sua maneira nos apoia não só com os seus donativos, mas também com a sua disponibilidade sempre 

presente em nos apoiar ainda mais e elevar a parceria a uma relação mais estreita e próxima.

Agradecemos à Portugália toda a sua disponibilidade na esperança de desenvolver durante o ano de 2022 

uma relação ainda mais profícua. Bem hajam!» PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

Apoio com a aquisição de 
bolachas solidárias (390€)

NA
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Áreas de intervenção da Instituição :

A AKF tem uma intervenção em Lisboa, Sintra, Oeiras e Porto tendo por base a promoção da Qualidade de Vida 

das comunidades mais desfavorecidas. Tem por base os princípios do Desenvolvimento Comunitário e trabalha 

áreas como a Inclusão Económica (Empregabilidade e Indústrias Criativas), Sociedade Civil, Seniores, Educação 

e Educação de Infância.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália: 

Ao longo dos anos a parceria com a Portugália tem trazido vários benefícios, tais como a concretização de 

oportunidades de geração de rendimento e de colocação de desempregados, o contacto com outras parcerias 

e a resposta a necessidades locais. Acima de tudo, a parceria com a Portugália traz a credibilidade do que se 

faz pelo nome que a empresa tem no mercado, assim como um contributo para pensar novas soluções / 

iniciativas. Esta abertura resulta bastante do perfil do técnico (Ana Lia) mas igualmente do clima de abertura e 

disponibilidade da empresa.

«De cada vez que desafiamos a Portugália para uma iniciativa, surgem sempre novas ideias e oportunidades e 

isso traz energia, mudança e esperança. E todos precisamos disso… o mundo precisa dessa vontade de 

acreditar e fazer acontecer!»

PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Inauguração Bandim 20 Mulheres migrantes

Encomenda Natal Bandim 5 Mulheres migrantes

Café da Empregabilidade 70 Desempregados

Formação Mediadores 12 Migrantes/Refugiados
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APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

Doação de Vouchers de Refeição 
(50€)

2

"A Parceria entre o Inovinter e a Portugália tem-se pautado pelo crescimento e aprendizagem por ambas as 

partes. Estando alinhadas em vários objetivos (comuns) é muito mais fácil pensar, estruturar, desenvolver e 

implementar ações com vista a mitigação de situações de vulnerabilidade ou carência de outras ordens. A 

chave desta parceria, para além do excelente relacionamento entre os principais interlocutores, é o trabalho 

em rede e a facilidade e rapidez no encontrar de soluções. O GABIP Almirante Reis foi o impulsionador desta 

relação permitindo (até aos dias de hoje) uma articulação muito estreita entre as entidades que o 

compuseram. De necessidades formativas, de emprego, de apoios sociais, de acompanhamento e orientação 

em processos de integração e inclusão de pessoas migrantes e refugiados, são apenas algumas das áreas de 

colaboração. Seja com candidaturas ou sem, a Portugália tem estado sempre disponível a construir soluções 

de impacto sendo, por este motivo, um parceiro fundamental no desenvolvimento de ações e políticas de 

integração de pessoas em situação de vulnerabilidade. Que possamos continuar este caminho e aprofundar 

outras áreas igualmente importantes tendo sempre em vista a capacitação e integração de pessoas, caso a 

caso, pessoa a pessoa. Para cada ser uma resposta ajustada e efetiva."

Áreas de intervenção da Instituição: 

A Just a Change é uma Associação sem Fins Lucrativos, que reconstrói casas de pessoas carenciadas em 

Portugal.

Até ao dia de hoje, a Just a Change reconstruiu centenas de casas e instituições, tendo mobilizado milhares de 

voluntários dentro e fora do país.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália:

O valor angariado com a venda dos vouchers oferecidos pela 

Portugália reverte, na totalidade, para a luta contra a pobreza 

habitacional em Portugal, ao apoiar a Associação Just a Change.

«A parceria com a Portugália permitiu-nos angariar fundos 50€, que 

é o suficiente para comprar uma nova unidade sanitária com 

autoclismo para instalar na casa de uma pessoa que não tenha uma 

casa de banho em condições.» PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021
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 Áreas de intervenção da Instituição: 

A Cooperativa LARGO Residências, sediada no Largo do Intendente (Lisboa), tem como missão contribuir para 

a promoção da cultura e do desenvolvimento local, através da concretização de atividades culturais e negócios 

sociais impulsionadores da criação e dinamização artísticas e do envolvimento e integração comunitários, 

numa lógica de continuidade e crescimento que permitam, simultaneamente, garantir a sua sustentabilidade. 

Para além da programação cultural, dos artistas em residências e projetos socioculturais, encontra um 

cruzamento de públicos na relação com os serviços que oferece de cafetaria, um motor de sustentabilidade 

social económica da ação cultural de inclusão e coesão social.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália (diretos e indiretos):

Geração de rendimento para as 12 pessoas envolvidas na produção dos cadernos; possibilidade de entrevista 

para 15 pessoas desempregadas, que mesmo não tendo sido selecionadas tiveram a oportunidade de entrar 

fazer uma entrevista a adquirir conhecimento; enriquecimento de experiências realizadas com crianças em 

situação de refúgio e famílias. 

«A Portugália tem apoiado ao longo dos anos várias ações culturais de inclusão social com impacto concreto 

no nosso território. É um exemplo de excelência enquanto parceiro nos processos de desenvolvimento local 

pela forma como se tem envolvido em vários projetos de parceria nas áreas da empregabilidade para 

populações vulneráveis e que cria permanentemente pontes entre diferentes organizações para potencializar 

oportunidades. ….. Tendo a noção que o trabalho de uma entidade é produto da colaboração e ações de 

vários trabalhadores, não podemos deixar de referir o especial apreço como a sua representante Ana Lia tem 

sido incansável e lida de forma tão entusiasta com todas as oportunidades de parceria, e inclusive a 

consideramos como uma verdadeira “madrinha” do nosso projeto.»
PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Compra de 57 cadernos Art&Craft 12
Pessoas em situação de refúgio

e imigrantes 

Donativo de lápis de cor 150
Crianças em situação de refúgio 

e imigrantes

Café da empregabilidade 15
Pessoas em situação de refúgio 

e imigrantes desempregados

Festival Bairro em Festa 500
Trabalhadores da cultura, 

moradores do bairro, pessoas 
em situações sociais vulneráveis
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Áreas de intervenção da Instituição (resumo):

O Movimento de Defesa da Vida (MDV) foi fundado em 1977 e assume-se como recurso qualificado de 

dimensão transdisciplinar nas áreas da saúde e da intervenção social, promovendo a dignidade de todas as 

pessoas, em especial crianças, jovens e suas famílias, acompanhando cada realidade através de uma pedagogia 

libertadora.

Desenvolve a sua atividade através de capacitação da pessoa e da família, potenciando a unidade familiar e 

reforçando as suas competências, espírito crítico e autonomia.

Concretiza a sua missão através de 3 principais áreas: Intervenção Familiar; Promoção da saúde mental e 

Planeamento familiar.

«A Portugália é uma marca histórica no nosso país. Por isso, associar a 

nosso nome a uma marca de sucesso, é, sem dúvida, uma enorme 

mais-valia, e acreditamos que servirá de mote para alargar o leque de 

parcerias e contactos dentro do tecido empresarial. 

Aquando do primeiro contacto com a Ana Lia, sentimos logo uma 

enorme abertura e, ao longo do tempo, uma constante disponibilidade 

para um trabalho conjunto. Poder divulgar a nossa missão junto do 

público de um grupo como a Portugália é um enorme orgulho. 

Obrigada!»

Áreas de intervenção da Instituição:

Apoio Contínuo, Projeto Viver Novamente, Novamente à Conversa, Conversadamente. A nossa Associação dá 

apoio às vítimas de Traumatismo Crânioencefálico e às suas famílias de uma maneira holística, informando os 

familiares sobre as estruturas e direitos existentes e assegurando a ligação aos mesmos, quando necessário, 

permitindo o acesso a apoios. Propondo às autoridades a melhoria de estruturas onde se identificam falhas ou 

necessidades. Atuando na área da prevenção, da ligação entre famílias. Recolhendo dados estatísticos relativos 

aos traumas. Cooperando com entidades sobre áreas que abordem o tema Traumatismo Crânioencefálico. 
PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

Integrando-os em projetos de modo a desenvolver as suas capacidades e capacitando-os e integrando-os para 

a empregabilidade.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália:

A parceria com a Portugália é muito importante a todos os níveis. Primeiro porque sentimos apoio desde o 

primeiro contacto o que nos motiva para continuarmos com o nosso trabalho. Sentimos que acreditam em nós 

e que querem ajudar-nos. 

Depois porque promove momentos e experiências aos nossos utentes/beneficiários proporcionando-lhes 

tempos felizes e únicos que de outra forma não conseguiríamos proporcionar-lhes. O facto de eles saberem que 

é a Portugália que oferece faz também sentirem-se acarinhados. Tanto os nossos Traumatizados 

Crânioencefálicos como as suas famílias ficam muito sensibilizados com estas ofertas.

«A parceria que a nossa Associação Novamente com a Portugália tem, é muito importante a todos os níveis. 

Primeiro porque começámos a sentir esse apoio desde o primeiro contacto, desde a primeira reunião, quando 

a Diretora de Responsabilidade Social Corporativa, Ana Lia, quis conhecer realmente o nosso trabalho. 

Isso motivou-nos a querer realmente que a Portugália fosse nossa parceira, pois estava provado que era uma 

empresa com forte sentido de responsabilidade social. É importante para nós trabalharmos em parceria com 

empresas que vão para além das suas “portas” e querem ajudar Associações que existem porque nem sempre 

o Estado tem ou pode dar resposta a todas as necessidades, nomeadamente a nossa resposta para 

traumatizados crânioencefálicos e suas famílias. É muito importante ter empresas sólidas no mercado a nos 

apoiar para continuarmos com o nosso trabalho. Sentimos que acreditam em nós e que querem ajudar-nos. 

Os momentos e experiências que promove aos nossos utentes/beneficiários proporciona-lhes tempos felizes e 

únicos que de outra forma não conseguiríamos proporcionar-lhes. O facto de eles saberem que é a Portugália 

que oferece faz também sentirem-se acarinhados e que não estão sozinhos. Há mais empresas que se 

preocupam com o seu bem-estar. Tanto os nossos Traumatizados Crânioencefálicos como as suas famílias 

ficam muito sensibilizados com estas ofertas. 

Ao oferecerem os seus serviços e produtos, ajuda-nos a canalizar o dinheiro que gastaríamos neles para outras 

coisas necessárias ao bom funcionamento dos nossos projetos!  E há aqui uma diferença muito grande, entre 

sermos nós a oferecer, e ser uma empresa como a Portugália, com nome no mercado, e que ao dar o que tem, 

prova que está do lado dos nossos beneficiários acreditando neles, nas suas famílias e no nosso trabalho. 

Bem-haja!»

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Apoio na divulgação 
da consignação do IRS NA NA
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Áreas de intervenção da Instituição (resumo):

O Movimento de Defesa da Vida (MDV) foi fundado em 1977 e assume-se como recurso qualificado de 

dimensão transdisciplinar nas áreas da saúde e da intervenção social, promovendo a dignidade de todas as 

pessoas, em especial crianças, jovens e suas famílias, acompanhando cada realidade através de uma pedagogia 

libertadora.

Desenvolve a sua atividade através de capacitação da pessoa e da família, potenciando a unidade familiar e 

reforçando as suas competências, espírito crítico e autonomia.

Concretiza a sua missão através de 3 principais áreas: Intervenção Familiar; Promoção da saúde mental e 

Planeamento familiar.

«A Portugália é uma marca histórica no nosso país. Por isso, associar a 

nosso nome a uma marca de sucesso, é, sem dúvida, uma enorme 

mais-valia, e acreditamos que servirá de mote para alargar o leque de 

parcerias e contactos dentro do tecido empresarial. 

Aquando do primeiro contacto com a Ana Lia, sentimos logo uma 

enorme abertura e, ao longo do tempo, uma constante disponibilidade 

para um trabalho conjunto. Poder divulgar a nossa missão junto do 

público de um grupo como a Portugália é um enorme orgulho. 

Obrigada!»

Áreas de intervenção da Instituição:

Apoio Contínuo, Projeto Viver Novamente, Novamente à Conversa, Conversadamente. A nossa Associação dá 

apoio às vítimas de Traumatismo Crânioencefálico e às suas famílias de uma maneira holística, informando os 

familiares sobre as estruturas e direitos existentes e assegurando a ligação aos mesmos, quando necessário, 

permitindo o acesso a apoios. Propondo às autoridades a melhoria de estruturas onde se identificam falhas ou 

necessidades. Atuando na área da prevenção, da ligação entre famílias. Recolhendo dados estatísticos relativos 

aos traumas. Cooperando com entidades sobre áreas que abordem o tema Traumatismo Crânioencefálico. 

Integrando-os em projetos de modo a desenvolver as suas capacidades e capacitando-os e integrando-os para 

a empregabilidade.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália:

A parceria com a Portugália é muito importante a todos os níveis. Primeiro porque sentimos apoio desde o 

primeiro contacto o que nos motiva para continuarmos com o nosso trabalho. Sentimos que acreditam em nós 

e que querem ajudar-nos. 

Depois porque promove momentos e experiências aos nossos utentes/beneficiários proporcionando-lhes 

tempos felizes e únicos que de outra forma não conseguiríamos proporcionar-lhes. O facto de eles saberem que 

é a Portugália que oferece faz também sentirem-se acarinhados. Tanto os nossos Traumatizados 

Crânioencefálicos como as suas famílias ficam muito sensibilizados com estas ofertas.

«A parceria que a nossa Associação Novamente com a Portugália tem, é muito importante a todos os níveis. 

Primeiro porque começámos a sentir esse apoio desde o primeiro contacto, desde a primeira reunião, quando 

a Diretora de Responsabilidade Social Corporativa, Ana Lia, quis conhecer realmente o nosso trabalho. 

Isso motivou-nos a querer realmente que a Portugália fosse nossa parceira, pois estava provado que era uma 

empresa com forte sentido de responsabilidade social. É importante para nós trabalharmos em parceria com 

empresas que vão para além das suas “portas” e querem ajudar Associações que existem porque nem sempre 

o Estado tem ou pode dar resposta a todas as necessidades, nomeadamente a nossa resposta para 

traumatizados crânioencefálicos e suas famílias. É muito importante ter empresas sólidas no mercado a nos 

apoiar para continuarmos com o nosso trabalho. Sentimos que acreditam em nós e que querem ajudar-nos. 

Os momentos e experiências que promove aos nossos utentes/beneficiários proporciona-lhes tempos felizes e 

únicos que de outra forma não conseguiríamos proporcionar-lhes. O facto de eles saberem que é a Portugália 

que oferece faz também sentirem-se acarinhados e que não estão sozinhos. Há mais empresas que se 

preocupam com o seu bem-estar. Tanto os nossos Traumatizados Crânioencefálicos como as suas famílias 

ficam muito sensibilizados com estas ofertas. 

Ao oferecerem os seus serviços e produtos, ajuda-nos a canalizar o dinheiro que gastaríamos neles para outras 

coisas necessárias ao bom funcionamento dos nossos projetos!  E há aqui uma diferença muito grande, entre 

sermos nós a oferecer, e ser uma empresa como a Portugália, com nome no mercado, e que ao dar o que tem, 

prova que está do lado dos nossos beneficiários acreditando neles, nas suas famílias e no nosso trabalho. 

Bem-haja!»
PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Almoço Natal Equipa e Direção 12 Equipa e Direção          

Almoço Natal Utentes e 
Coordenadores 

12 Traumatizados Crânioencefálicos 

Lanche Natal  12 Traumatizados Crânioencefálicos 
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Áreas de intervenção do projeto:

O Programa Redemprega Lisboa visa aumentar a empregabilidade da população da cidade de Lisboa, através 

da dinamização de redes territoriais, agregando diversas entidades e dinâmicas locais, que promovam de forma 

integrada, respostas à população desempregada e à procura de trabalhadores e trabalhadoras por partes das 

empresas. Atualmente existem sete redes de empregabilidade na cidade de Lisboa que abrangem 19 freguesias 

e cerca de 120 entidades parceiras.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália (diretos e indiretos):

Importância de envolvimento com setor empresarial; Empregabilidade de pessoas em situação de desvantagem 

ou vulnerabilidade; Ter um interlocutor da Portugália no trabalho com as redes para a empregabilidade; Apoio 

na participação de eventos que promovem a relação do trabalho em parceria, neste caso, entre a empresa 

Portugália Restauração e as entidades das redes no âmbito da empregabilidade.

 «A parceria estabelecida ente a Portugália Restauração e a Câmara Municipal de Lisboa (Programa 

RedEmprega Lisboa) permitiu uma relação de proximidade e de confiança mútua que se tem traduzido na 

inserção de diversas pessoas no mercado de trabalho. 

Tem sido uma verdadeira sinergia e para nós, é uma honra associar o trabalho de entidades da área social de 

Lisboa a uma empresa referência, da nossa cidade, no domínio da restauração.

É associar confiança à qualidade!» PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

APOIOS
CONCEDIDOS PELO

GRUPO PORTUGÁLIA 
2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO
DOS UTENTES

Café
da Empregabilidade

70 Desempregados    

OBSERVAÇÕES

15 ficaram integrados
na Portugália

Participação na Feiras 
Emprego Carnide

23 pessoas 
inscritas para 
entrevista; 18 

compareceram 
a entrevista 

Pessoas em 
situação de 

desvantagem ou 
vulnerabilidade

4 pessoas ficaram integrados; 
outros 5 candidatos foram 
considerados para futuras 

vagas



57

Áreas de intervenção da Instituição (resumo):

O Projeto Transformar teve início em 2017 por mães que tinham o sonho de modificar a realidade do seu bairro. 

Bairro esse rotulado de problemático, território vulnerável, entre outros.

Com muito esforço, lutas e dedicação, mas também muitos sorrisos e muito amor, o sonho foi-se tornando 

realidade. E assim se fez o Projeto Transformar.

Hoje já numa outra fase, ajudamos não só crianças e jovens com insuficiência financeira como também somos 

procuradas pelo Hospital Beatriz Ângelo, CPCJ de Odivelas, Agrupamento D. Dinis para recebermos crianças 

com dificuldades de adaptação e socialização. Sempre num formato de voluntariado, sempre a depender da 

boa vontade de quem nos apoia e acredita no potencial deste projeto.

Atualmente apoiamos 34 participantes diretos e as suas famílias, bem como muitos moradores da comunidade 

num total de aproximadamente 200 pessoas. 

Quais os benefícios da parceria com a Portugália: 

É uma parceria de extrema importância, pois a experiência que a Portugália oferece as estas crianças vai para 

além de um jantar. É um momento de grande satisfação onde podem desfrutar de uma noite diferente, alegre, 

que devido às suas condições socioeconómicas nunca conseguiriam ter. É uma contribuição para a autoestima 

(tão frágil) destas crianças e jovens.

 «Podemos descrever os sentimentos de ontem com duas palavras: GRATIDÃO e FELICIDADE! Gratidão pelos 

nossos parceiros da PORTUGÁLIA que, mais uma vez com um gesto de generosidade e carinho, nos ofereceram 

o jantar de Natal. Felicidade, porque depois de tanto tempo, a família Transformar esteve novamente junta. É 

gratificante saber que há empresas que vão além da sua responsabilidade social. 

A Portugália além de proporcionar uma experiência satisfatória aos nossos jovens, tem a preocupação de fazê-lo 

de maneira afetuosa, atenciosa e com toda a dignidade que cada criança e jovem merecem. Bem hajam!»PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Jantar de Natal 22 Crianças e jovens vulneráveis
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Áreas de intervenção da Instituição:

A Associação BIPP - Inclusão para a Deficiência é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que tem 

como visão a plena inclusão na sociedade de pessoas com deficiência e a criação de comunidades mais 

inclusivas e sustentáveis. 

A nossa missão é implementar programas sustentáveis que promovam a participação ativa da pessoa com 

deficiência na sociedade.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália (diretos e indiretos):

A aquisição de cabazes de Natal do Semear Mercearia promove oportunidades de formação e aprendizagem 

para formandos e colaboradores com dificuldade intelectual e do desenvolvimento (DID) envolvidos neste 

processo. Estes cabazes pretendem dar a conhecer o bom trabalho realizado pelas pessoas com DID, 

combatendo o estigma e potencializando a sua inclusão social e profissional. 

«Para o Semear é importantíssimo poder contar com o apoio da Portugália como parceiro na formação, 

capacitação e inclusão socioprofissional de pessoas com dificuldade intelectual e do desenvolvimento.

Através da aquisição dos cabazes do Semear Mercearia, a Portugália apoia a sustentabilidade, uma vez que 

os produtos adquiridos são confecionados a partir de frutícolas e hortícolas que não seriam comercializados e 

promove a formação e emprego de pessoas com dificuldade intelectual.

Obrigado pelo vosso importante contributo e esperamos fortalecer esta parceria em 2022.» PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

APOIOS
CONCEDIDOS PELO

GRUPO PORTUGÁLIA 
2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO
DOS UTENTES

Aquisição de Cabazes 
de Natal do Semear 

Mercearia
35 

Jovens adultos com 
dificuldade 

intelectual e de 
desenvolvimento

OBSERVAÇÕES

A aquisição destes cabazes 
promove a formação, 

capacitação, e inclusão 
profissional dos formandos 
com dificuldade intelectual. 

Em 2021, 31 formandos 
e 4 estagiários tiveram 

oportunidade de participar 
nos processos de produção 

do Semear Mercearia
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A Sociedade Democrática União Barreirense “Os Franceses” é uma Coletividade com 151 anos e tem como 

principais objetivos desenvolver o gosto pela Educação Musical, Recreativa, Cultural, Teatral, Física e 

Desportiva, promovendo a sua prática e expansão, especialmente entre todos os meios de Cultura e Distração 

ao seu alcance, contribuindo para o engrandecimento dos seus numerosos associados.

Na prossecução dos objetivos de fins de Segurança Social, as funções da Direção são gerir a Instituição com 

zelo, carinho e uma dedicação muito especial, tendo como principal preocupação apoiar o desenvolvimento 

integral das crianças que a frequentem, de modo a estimular a formação da sua personalidade, preparando-as 

para a inserção no meio circundante.”

Atualmente, a instituição, com o estatuto de IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social - possui 

protocolo com o Centro Distrital de Segurança Social para as respostas sociais de Creche, Jardim-de-infância, 

CATL, Cantina Social, Academia de Jazz, encontrando-se em apreciação a candidatura a Serviço de Apoio 

Domiciliário.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália:

Para uma cantina social que sobrevive com parcos recursos, todas as ajudas na área da alimentação e seus 

derivados são fundamentais. Num contexto de maior procura de ajuda, a pressão sobre as IPSS é elevada, com 

a exigência de respostas urgentes. Muitas vezes, com prejuízo das mesmas, são as IPSS a assumir os encargos 

e a responder aos mais vulneráveis. O apoio da Portugália ajudou a reforçar as refeições dos utentes da cantina. 

Conseguimos confecionar sobremesas que adoçaram, ainda que por momentos, a vida difícil dos nossos 

utentes.

«A parceria com a Portugália significou Esperança! Esperança na 

possibilidade de tornar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade 

um pouco melhor. Seja através de uma refeição mais reconfortante, de 

uma doce sobremesa e indiretamente através da promoção das atividades 

das instituições que se encontram 365 dias por ano no terreno a dar o 

suporte a quem mais precisa. 365 dias por ano a acreditar, a ter esperança 

num mundo melhor e mais solidário. Com o esforço de alguns para o 

benefício de todos.»

PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Doação produtos alimentares 100 

Campanha Consignação IRS Aguardamos os valores da consignação para medir o impacto 
(que será com certeza positivo)

Utentes da Cantina Social 
e Comunidade envolvente 

(vulnerável)
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Áreas de intervenção da Instituição (resumo): 

A TESE visa criar um mundo com mais e melhores opções de escolha, através de respostas sociais inovadoras 

e sustentáveis. Intervém nos setores da água, energia, resíduos, empregabilidade e capacitação das 

organizações do ecossistema do investimento social em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São 

Tomé e Príncipe. Na TESE investigamos, implementamos projetos e prestamos serviços de consultoria nos 

vários países e áreas de atuação. Somos uma equipa de 40 pessoas e trabalhamos em conjunto com mais de 

100 organizações do setor público e privado na melhoria da qualidade de vida e igualdade de oportunidades.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália:

A parceria possibilitou a potenciação do impacto do projeto Tours 2 the Future, ao nível do desenvolvimento 

de competências para a empregabilidade dos jovens participantes. A ligação direta entre os jovens e a 

Portugália permitiu a abertura de horizontes dos participantes para o contexto de trabalho real. Esta 

proximidade permitiu estimular o interesse e responsividade dos mesmos em relação às atividades do projeto. 

Outro dos benefícios foi a potenciação de outra parceria com outra empresa que se juntou ao projeto, 

especificamente a IKEA.

«A Portugália foi a primeira empresa que desafiámos para 

“receber” e dinamizar Job Tours no âmbito do projeto Tours 2 the 

Future. O desafio consistiu em proporcionar experiências de 

contacto com o mercado de trabalho a 100 alunos/as do ensino 

secundário para sensibilizá-los/as para a importância da 

competência Comunicação. A boa energia, motivação e 

capacidade de escuta que sentimos desde o primeiro contacto 

fez-nos logo perceber que os jovens iam ganhar muito com esta 

parceria. Sentimos que houve interesse genuíno em fazer parte 

desta ação e em tornar a experiência positiva e ajustadas às 

expetativas de todos os envolvidos, além de também facilitarem a 
PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

ponte com outras empresas, de onde nasceu outra parceria. Os resultados estão à vista! Nada melhor do que 

olhar para o feedback dos/as alunos/as: “Aprendemos coisas úteis para o futuro, foi divertido”; “Ajudou-me a 

ter uma melhor perspetiva sobre como decorrem as entrevistas de trabalho”; “Pessoas simpáticas, atividades 

divertidas e realistas, boa dinâmica entre os facilitadores e os alunos”; “Todas as atividades feitas eram muito 

construtivas atrativas e bem desempenhadas.” Esta iniciativa mostra o potencial da aliança escola, entidades 

da economia social e empresas na geração de um processo de aprendizagem mais rico. Queremos deixar o 

nosso agradecimento por terem aceite este desafio com a TESE e por estarem a assumir um papel tão 

importante nesta missão de preparar jovens de hoje para os desafios do futuro.» 

Áreas de intervenção do projeto:

O Projeto Transistórias Lisboa, é um projeto de parcerias locais, da Obra Social das Irmãs Oblatas, Fundação 

Aga Khan e Inovinter , que trabalha na articulação de  uma rede de artesãs/os e costureiras/os  migrantes e 

mulheres que se encontram numa situação de desvantagem económica;  com foco na formação certificada, 

empreendedorismo e desenvolvimento de produtos diferenciados porque contam uma história - a sua história 

de transição por diferentes contextos geográficos e culturais. 

Quais os benefícios da parceria com a Portugália (diretos e indiretos): 

A parceria entre o projeto Transistórias Lisboa e a Portugália, veio responder a uma necessidade (cada vez mais 

presente no contexto de pandemia em que atualmente nos encontramos) de geração de rendimento, por parte 

da nossa rede de artesãs/os migrantes. A oportunidade de produção de enfeites de Natal para a Portugália, 

trouxe um valioso contributo económico e de empoderamento da nossa rede, capacitando e alavancando 

pontes com outros clientes.

«A parceria entre o projeto 

Transistórias Lisboa e a Portugália, 

representou um contributo 

fundamental para a motivação e 

empoderamento da nossa rede de 

artesãs/os migrantes, permitindo 

gerar rendimento e expandindo os 

produtos desenvolvidos para um 

maior número de pessoas.»

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Preparação e dinamização 
de 3 sessões (“Job Tours”) 
para jovens participantes 

do projeto Tours 2 the Future

60

Jovens em contexto de ensino 
secundário, do Agrupamento 

de Escolas Matilde Rosa Araújo – 
São Domingos de Rana 

Participação com testemunho 
no evento final do projeto Tours 2 
the Future: “Da Escola ao Mundo 

do Trabalho, qual o Mapa?” 

40

Entidades públicas e privadas
da economia social, 

particularmente ligadas
à intervenção 

com jovens para promoção 
de competências transversais 

Apoio no estabelecimento
de pontes com outras empresas 

para estabelecimento de parcerias 
no âmbito do projeto 

Tours 2 the Future

NA

Ponte entre equipa TESE, 
particularmente equipa Tours 2 

the Future & rede GRACE 

Neste âmbito, foi possível 
estabelecer mais uma parceria 
para as atividades do projeto, 

com a IKEA
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Áreas de intervenção da Instituição (resumo): 

A TESE visa criar um mundo com mais e melhores opções de escolha, através de respostas sociais inovadoras 

e sustentáveis. Intervém nos setores da água, energia, resíduos, empregabilidade e capacitação das 

organizações do ecossistema do investimento social em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São 

Tomé e Príncipe. Na TESE investigamos, implementamos projetos e prestamos serviços de consultoria nos 

vários países e áreas de atuação. Somos uma equipa de 40 pessoas e trabalhamos em conjunto com mais de 

100 organizações do setor público e privado na melhoria da qualidade de vida e igualdade de oportunidades.

Quais os benefícios da parceria com a Portugália:

A parceria possibilitou a potenciação do impacto do projeto Tours 2 the Future, ao nível do desenvolvimento 

de competências para a empregabilidade dos jovens participantes. A ligação direta entre os jovens e a 

Portugália permitiu a abertura de horizontes dos participantes para o contexto de trabalho real. Esta 

proximidade permitiu estimular o interesse e responsividade dos mesmos em relação às atividades do projeto. 

Outro dos benefícios foi a potenciação de outra parceria com outra empresa que se juntou ao projeto, 

especificamente a IKEA.

«A Portugália foi a primeira empresa que desafiámos para 

“receber” e dinamizar Job Tours no âmbito do projeto Tours 2 the 

Future. O desafio consistiu em proporcionar experiências de 

contacto com o mercado de trabalho a 100 alunos/as do ensino 

secundário para sensibilizá-los/as para a importância da 

competência Comunicação. A boa energia, motivação e 

capacidade de escuta que sentimos desde o primeiro contacto 

fez-nos logo perceber que os jovens iam ganhar muito com esta 

parceria. Sentimos que houve interesse genuíno em fazer parte 

desta ação e em tornar a experiência positiva e ajustadas às 

expetativas de todos os envolvidos, além de também facilitarem a 

ponte com outras empresas, de onde nasceu outra parceria. Os resultados estão à vista! Nada melhor do que 

olhar para o feedback dos/as alunos/as: “Aprendemos coisas úteis para o futuro, foi divertido”; “Ajudou-me a 

ter uma melhor perspetiva sobre como decorrem as entrevistas de trabalho”; “Pessoas simpáticas, atividades 

divertidas e realistas, boa dinâmica entre os facilitadores e os alunos”; “Todas as atividades feitas eram muito 

construtivas atrativas e bem desempenhadas.” Esta iniciativa mostra o potencial da aliança escola, entidades 

da economia social e empresas na geração de um processo de aprendizagem mais rico. Queremos deixar o 

nosso agradecimento por terem aceite este desafio com a TESE e por estarem a assumir um papel tão 

importante nesta missão de preparar jovens de hoje para os desafios do futuro.» 

Áreas de intervenção do projeto:

O Projeto Transistórias Lisboa, é um projeto de parcerias locais, da Obra Social das Irmãs Oblatas, Fundação 

Aga Khan e Inovinter , que trabalha na articulação de  uma rede de artesãs/os e costureiras/os  migrantes e 

mulheres que se encontram numa situação de desvantagem económica;  com foco na formação certificada, 

empreendedorismo e desenvolvimento de produtos diferenciados porque contam uma história - a sua história 

de transição por diferentes contextos geográficos e culturais. 

Quais os benefícios da parceria com a Portugália (diretos e indiretos): 

A parceria entre o projeto Transistórias Lisboa e a Portugália, veio responder a uma necessidade (cada vez mais 

presente no contexto de pandemia em que atualmente nos encontramos) de geração de rendimento, por parte 

da nossa rede de artesãs/os migrantes. A oportunidade de produção de enfeites de Natal para a Portugália, 

trouxe um valioso contributo económico e de empoderamento da nossa rede, capacitando e alavancando 

pontes com outros clientes.

«A parceria entre o projeto 

Transistórias Lisboa e a Portugália, 

representou um contributo 

fundamental para a motivação e 

empoderamento da nossa rede de 

artesãs/os migrantes, permitindo 

gerar rendimento e expandindo os 

produtos desenvolvidos para um 

maior número de pessoas.»PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

APOIOS CONCEDIDOS
PELO GRUPO PORTUGÁLIA 2021

Nº DE UTENTES
ABRANGIDOS CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

Encomenda e compra de peças/ 
enfeites de Natal, produzidas 
pela nossa rede de artesãs/os 

6 Mulheres migrantes originárias, 
do Bangladesh, Nepal e Paquistão 

Oferta de bens alimentares 
para fim de curso de costura 

e inauguração da loja da marca 
comunitária Bandim 

30 Mulheres migrantes 
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Em 2019, o Grupo Portugália aderiu ao Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020 – Ação Climática 

Lisboa 2030, tendo como visão “Lisboa, uma cidade neutra em Carbono até 2050, resiliente às alterações 

climáticas: adaptada no presente, a preparar o futuro, na prossecução e superação dos objetivos para a 

sustentabilidade”.

O Grupo Portugália tem o objetivo de melhorar o seu desempenho e impacto ambiental e 

assumiu em 2020 o compromisso de eliminar até 2030 plásticos de utilização única, recorrer a materiais 

sustentáveis e incorporar pelo menos 30% de resíduos construção em novas construções ou grandes 

reabilitações.

No início de 2020, com o apoio de uma equipa de consultores externos “Green World”, traçámos um projeto 

piloto na unidade Portugália Balcão do Campo Pequeno, de forma a identificar todos os artigos de plástico 

utilizados e alternativas viáveis, que não comprometessem as normas de higiene e segurança alimentar, nem a 

qualidade do produto no seu transporte até ao cliente.

Com o início da pandemia, o paradigma de consumo alterou-se, dando uma maior expressão aos serviços de 

Delivery e Take Away, o que atrasou a implementação do projeto piloto e os objetivos da redução de plásticos 

de utilização única (PUU).

O Grupo iniciou em 2020 o “procurement” de embalagens mais sustentáveis e alternativas ao PUU. No 

entanto, deparamo-nos com uma grande dificuldade em encontrar fornecedores no mercado com capacidade 

de distribuição destes materiais de acordo com o nosso volume de negócio, especialmente durante a 

Pandemia, onde a procura superou a oferta.

Até julho de 2021, as embalagens utilizadas eram de plástico e tinham um impacto negativo no meio 

ambiente, já que na sua produção apresentam emissões de CO2 muito elevadas, com a agravante de que 

algumas não eram recicláveis dada a sua composição química. 

Mesmo com a falta de opções, foi possível selecionar embalagens sustentáveis, mas que apresentavam lacunas 

nas condições de entrega de alguns produtos (como por exemplo o molho Portugália e sopa), já que não se 

conseguia garantir a estanquicidade das embalagens e a entrega do produto final ao cliente em boas condições. 

VIII. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021



63

PORTUGÁLIA VIVA
RELATÓRIO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL 2021

Apesar de ter sido priorizada a utilização de embalagens recicladas e 

recicláveis de cartão, a composição dos nossos produtos líquidos resultou na 

necessidade de combinar embalagens com tampas de plástico para estes 

produtos. De forma a cumprir com os objetivos estabelecidos, estes plásticos 

foram selecionados já tendo em conta o seu impacto ambiental e a Lei 

nº78/202, sendo compostos por PET, PP e PLA, provenientes já da reciclagem 

de embalagens, e são igualmente recicláveis.  

Estes tipos de materiais foram também os que revelaram maior estanquicidade, não havendo alteração desta 

característica quando em contacto prolongado com os nossos produtos, assegurando a satisfação dos clientes.

Apesar da publicação do Decreto-Lei nº78/2021  ter 

apenas entrado em vigor em setembro 2021, o Grupo 

Portugália, de 2020 para 2021, conseguiu reduzir as 

compras de embalagens de plástico de utilização 

única em 9.950 unidades.

Estima-se que os valores de redução de plástico sejam 

ainda mais reveladores no final de 2022, já que até 

julho de 2021 ainda estivemos em fase de escolha e 

implementação das embalagens que fossem aptas 

para transporte e conservação dos nossos produtos, e 

desde então, estamos a escoar artigos de plástico que já existiam em stock.

 

Esta alteração na aquisição de artigos mais sustentáveis, representeou um investimento de 122,151,57€. 

No que diz respeito à Sede do Grupo, desde 2017 têm sido implementadas várias iniciativas para reduzir o 

impacto ambiental. Um exemplo é o “Kit Ambiental” que consiste na entrega, a todos os colaboradores, de 

uma garrafa de água reutilizável, 1 chávena de café e 1 caneca de chá de cerâmica. Esta iniciativa representou 

uma redução anual na utilização e consumo de PUU de cerca de 95 kg de plástico, o que resulta numa 

redução de perto de 475Kg nestes 5 anos.

Por outro lado, perante a 

Pandemia, a nossa principal 

preocupação foi assegurar o 

Desperdício Zero dos alimentos 

em todos os nossos restaurantes 

quando foi decretado novamente 

o Estado de Emergência em 

janeiro de 2021 - o que 

conseguimos assegurar através de 

doações a colaboradores e a 

instituições parceiras. No total, 

evitámos o desperdício de 

produtos alimentares no valor 

total de 7,905€.

Através da iniciativa “Loja Viva”, foi possível assegurar a reutilização de 9793 peças de roupa e artigos de casa, 

que foram doados de colaborador para colaborador, evitando o desperdício e promovendo a reutilização, 

numa lógica de Economia Circular.
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IX. A RESPONSABILIDADE SOCIAL
     EM NÚMEROS|  2021

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
Nº Consultas Psiquiatra
Nº Colaboradores Psiquiatra
Entrega de Cartão Dá +Educação (5meses-18anos)
Bolsa de Mérito Escolar Colaboradores
Bolsa de Mérito Escolar Filhos Colaboradores
Kit “Viva Bebé”
Cabazes de Natal
Brinquedos de Natal (0-12 anos)

PLANO DE CONTIGÊNCIA COVID | EXTRA- ORÇAMENTAL

Apoio Proativo Famílias Monoparentais (Covid-19)
Apoio Proativo Filhos <2 anos (Covid-19)
Cabazes de Alimentos Colaboradores (Covid-19)
Apoio Social Extra-ordinário Natal (Covid-19)
Guia Prático Social - Rescisões e Covid
Nº Colaboradores Apoio Proativo Natal (Covid-19)

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

-
-
-
-
-
-

2020

457
683
705
51

1331
95
15
2
1

485
1
2

19
815
410

40
54

-
542
800
591

2021

147
500
359
41

1564
302
26
5
1

512
1
3

28
1057
425

-
-

867
-
-
-

TOTAIS

829
1557
1438
266

6293
449
66
7
2

2304
3

11
127

4754
1919

40
54

867
542
800
591

RESPONSABILIDADE SOCIAL INTERNA
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RESPONSABILIDADE SOCIAL INTERNA

Investimentos Iniciativas

Atendimentos Sociais
Despensa Solidária
Bolsa Social
Aquisições Loja Social
Cartões +Educação
Bolsa de Mérito Escolar
Kit “Viva Bebé”
Cabazes de Natal
Brinquedos de Natal
Consultas Psicólogo
Consultas Psiquiatria
Ação Ambiental
Materiais de Comunicação RSI

PLANO DE CONTIGÊNCIA COVID
Apoio Proativo Famílias Monoparentais  (Covid-19)

Apoio Proativo Filhos <2 anos (Covid-19)

Cabazes de Alimentos Colaboradores (Covid-19)

Apoio Social Rescisões
Apoio Social Extra-ordinário Natal (Covid-19)

Guia Prático Social - Rescisões e Covid 

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€

2020

1.800€
17.625€
8.072€

0
24.250€
2.000€
1.600€

18.175€
2.018€
2.850€

145€
0€

4.067€

22.400€
18.640€

-
2.580€

13.550€
553€

140.324€

2021

1.800€
12.500€
6.637€
1.846€

25.600€
3.000€
2.800€

24.200€
27.214€
9.060€

325€
273€

3.903€

-
-

39.954€
-
-
-

159.112€

TOTAIS

9.000€
38.725€
25.901€
13.969€

115.200€
11.000€
9.202€

107.928€
35.464€
13.610€

470€
1.221€

18.114€

22.400€
18.640€
39.954€
2.580€

13.550€
553€

497.482€
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RESPONSABILIDADE SOCIAL EXTERNA

Responsabilidade Social Externa

Parcerias c/ Organizações sociais
Iniciativas nas Unidades*
Total Refeições oferecidas a Instituições
Parceria Empresas

PLANO DE CONTIGÊNCIA COVID
Doação Cabazes de Natal - CEPAC
Doação Presentes de Natal - CEPAC
Nº Instituições “Doação alimentos”
Nº de Instituições iniciativa “Natal em Casa”
*Redução do número de refeições nas unidades devido à Pandemia Covid-19

2017

25
41

455
0

-
-
-
-

2018

35
100
562

2

-
-
-
-

2019

40
100
408

2

-
-
-
-

2020

42
14
94
5

44
34
5
8

2021

45
47

1116
2

0
0
4
1

TOTAIS

187
302

2635
11

44
34
9
9

Investimento Iniciativas

Total Refeições oferecidas a Instituições
Apoios pontuais iniciativas sociais
Doação de Material Descontinuado Unidades
Apoio a projectos/presentes de Natal Sede
Campanha “Consignação IRS”*

PLANO DE CONTIGÊNCIA COVID
Iniciativa “Natal em Casa” Instituições
Iniciativa “Natal Solidário em Casa” Sede - Cabazes SEMEAR

Doação Cabazes de Natal - CEPAC
Doação de Presentes de Natal - CEPAC
Doação de bens alimentares - Covid-19
TOTAL INVESTIMENTO RSE
*Em 2020 e 2021 foi feita uma Campanha Interna e nas Redes Sociais

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€

2020

282€
200€

8.497€
972€

0€

1.065€
4.575€

981€
364€

6.319€
23.255€

2021

1.083€
400€

0€
1.191€

0€

124€
4.544€

-
-

1.357€
8.698€

TOTAIS

6.623€
2.162€

23.543€
5.767€
2.369€

1.189€
9.119€

981€
364€

7.676€
59.792€




