Nos termos do n.º 1 do Artº 18º dos Estatutos e para cumprimento do disposto no n.º 2, alínea
b) do Art.º 32º dos Estatutos de Instituição Particular de Solidariedade Social, o Conselho
Diretor apresenta o Relatório de Atividades e de Contas referente ao exercício de 2017, a fim
de ser discutido e votado pela Assembleia Geral da Associação Auxílio e Amizade.

Lisboa, 24 de março de 2018
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Relatório de Atividades e Contas -2017
Durante o Ano de 2017 demos continuidade ao apoio a todos aqueles que apresentaram
carências e dificuldades sociais, mantendo o compromisso de motivarmos os nossos
beneficiários a acreditarem que são capazes de transformar as suas vidas.
A implementação destas atividades procurou ter presente o amor fraterno e o combate à
pobreza e exclusão social através de projetos portadores de futuro, Os valores que nos
orientam foram a referência do exercício organizado que prestamos, uma tarefa de toda a
comunidade que voluntariamente deu voz à Associação Auxílio e Amizade.
Neste contexto a Direção desenvolveu as seguintes atividades:

Apoio Social
Ao longo do ano, realizaram-se as seguintes atividades:

Frequência

Variação em relação
a 2016

Visitas Domiciliárias:
- de Diagnóstico (1ª vez)
- de Acompanhamento

2
2

-10
-1

Atendimento Social às Famílias:
- 1ª vez
- Acompanhamento
Total

15
39
54

-10
-19
-29

11
5
2

+4
-3
-14
-1
0

25

+3

40
33

-53
+33
+1
+4

Atividades

Apoio / Visita a Idosos:
- Visitas ao domicílio
- Acompanhamento ao exterior
- Visitas ao hospital
Nº de utentes: 4
Nº voluntários: 1
- Visitas a lares – 3 idosas
(2 idosas integradas na Distribuição Mensal)

Apoio ao estudo (1º ciclo)
Alfabetização
Nº de alunos: 9
Nº voluntários: 5
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Apoio em Géneros Alimentares:
As famílias que assistimos residem, sobretudo nas Freguesias de: Santa Maria Maior e
Penha de França.
Manteve-se a Distribuição Mensal Regular ao domicílio das famílias, graças à
disponibilização dos carros pessoais dos voluntários, e no armazém.
A Distribuição Trissemanal de “Frescos1” manteve-se à 2ª feira, com distribuição de
“Frescos” provenientes do Banco Alimentar Contra a Fome (BACF) e do Pingo Doce; e à 4ª
e 6ª feiras com distribuição de “Frescos” provenientes apenas do Pingo Doce.

Distribuição de Géneros Alimentares

Nº de Famílias

Variação em
relação a 2016

Distribuição Trissemanal de “Frescos”

32 / semana (média)

-6

26 / mês (média)
74 / mês (média)

-8
-9

Cabazes de Natal

102

-29

Lanches (Festa de Natal)

48

-4

Distribuição Mensal Regular
- Ao domicílio
- No armazém

Utentes
Total de Famílias
Total de Pessoas
Bebés (0-2 anos)
Crianças (3-12 anos)
Jovens (13-17 anos)
Adultos (18-64 anos)
Idosos (>65 anos)

Nº
(média)
111
283
15
69
25
156
18

Variação em relação a
2016
-20
-42
-3
-4
-4
-27
-4

Este ano, verificou-se uma diminuição no número de famílias com apoio alimentar por
duas razões: várias famílias mudaram de residência para fora da zona de atuação da AAA; a
zona de atuação da AAA na freguesia da Penha de França foi bastante reduzida, por acordo
com os restantes parceiros da freguesia.

1

“Frescos”: Géneros Alimentares Perecíveis
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É de referir que este ano o Instituto da Segurança Social continuou a não distribuir
géneros alimentares provenientes do FEAC - Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados - às
instituições, reduzindo a capacidade do stock alimentar da Associação.

2017

Valor
2016

Variação

87.011,05 €

99.487,95 €

-12.476,90 €

Géneros distribuídos
Géneros alimentares, de higiene e limpeza

Apoio em Géneros Não Alimentares:
Além dos géneros alimentares, distribuímos, trimestralmente, produtos de higiene e
limpeza, doados pelo Banco de Bens Doados da ENTRAJUDA.
Realizou-se ainda o transporte e entrega de mobiliário às famílias recorrendo à carrinha da
AAA.
Este ano foram beneficiadas com artigos escolares 31 crianças cujas famílias solicitaram
este apoio (menos 5 crianças que no ano anterior).
Na distribuição de artigos não alimentares, este ano houve um ligeiro aumento do número
de bens distribuídos (+279), mantendo-se idêntico o número de pessoas que beneficiaram dos
mesmos.
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No total, ao longo de 2017, foram distribuídos 9 353 artigos, que beneficiaram cerca de 506 pessoas:

Artigos
Vestuário
Calçado
Artigos de Bebé
Mobiliário
Eletrodomésticos
Artigos p/ o Lar
Roupa de Cama
Turcos
Acessórios
Livros
Brinquedos
Artigos Escolares
Diversos
Total

Famílias
assistidas
AAA
2 338
254
242
37
14
509
127
134
229
22
263
288
92
4 549

AEIPS
65
1

2

Irmãs
Oblatas
207
37
37
1
80
1
2
25

Junta
Freg.
Sta. Mª
Maior
26
2

Junta
Freg.
Penha
França

IN
Mouraria
GAT
98
6

Projeto
HIT

7
2
1
3

6
2
8
51

68

19
1
3
413

1
1
34

5

9

1
121

51

SCML
2 002
226
307
14
12
864
196
73
138
5
163
108
4 108

Totais
4 736
526
586
51
27
1 460
334
212
403
78
446
289
205
9 353
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Festa de Natal:
No dia 17 de Dezembro, realizou-se a Festa de Natal, mais uma vez nas instalações do
ISPA (Instituto Superior de Psicologia Aplicada), cedidas gratuitamente, para as famílias
assistidas quer com apoio mensal regular (ao domicílio) quer com apoio semanal de produtos
“frescos”; festa que contou com a participação de cerca de 55 voluntários. Estiveram
presentes 48 famílias, num total de 102 pessoas, às quais foram distribuídos os sacos com os
lanches e bolos rei. Seguidamente, foram distribuídos sacos com presentes às crianças.
Para os lanches, a AAA contou com o donativo de 60 Bolos-Rei por parte do El Corte
Inglés e de 60 frangos assados por parte do Pingo Doce do Campo Santana, além dos
donativos de particulares.
Para os presentes de Natal, a AAA contou como habitualmente com a colaboração da
Intrum Justitia, BPI (Estrada da Luz), BNP Paribas, Secretaria Geral da Educação e Ciência –
Responsabilidade Social e sobretudo com os voluntários e amigos.
Para os cabazes do mês de Dezembro contámos ainda com os donativos da Allianz
Worldwide Partners Portugal, grupo de funcionários do Departamento de Desenvolvimento e
Formação da CML, Associação Ester Janz, Altomar, Zurich, Cadetes da Academia Militar e,
muitos outros voluntários e amigos.
Todas as 79 crianças/jovens (dos 0 aos 14 anos) apoiados pela AAA, à data da festa,
receberam presentes de Natal. Todas as famílias inscritas na AAA, à data da festa, receberam
o cabaz de Natal.

Proveniência dos Géneros Doados à AAA:
Os géneros distribuídos pela AAA ao longo do ano têm proveniências diversas, mas foram
todos fundamentais para o apoio às famílias:
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Valor (€)

Proveniência dos donativos em géneros

%

BACF

37.418,41 €

43%

FEAC (Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a

- €

0%

Pingo Doce do Campo Santana

37.207,45 €

43%

Empresas

747,29 €

1%

Carenciados) – ISS, IP.

98,58 €
236,59 €
357,00 €
55,12 €

ALTOMAR
ALLIANZ
EL CORTE INGLES
INTRUM INJUSTITIA PORTUGAL

7.809,91 €
3.827,99 €
87.011,05 €

Particulares
Entrajuda
Total

9%
4%
100%

Apoio Psicológico
Ao longo do ano de 2017, desenvolveram-se as seguintes atividades:

Frequência

Nº Utentes

Acompanhamento Psicológico (Sede)

99

Variação
em relação a
2016
-3

Acompanhamento Psicológico (Domicílio)

21

-9

1

-

Apoio ao emprego / Formação
Avaliações Psicológicas (com Relatório)

4
5

+2
-34

1
1

-1
-11

120

+21

8

-2

Atividades destinadas a utentes

2017

Ludoterapia

Variação
em
relação
2017
a 2016
6
-5

É de referir que as diferenças de frequência das Avaliações Psicológicas deve-se ao facto
de ter havido uma redução do número de pedidos de relatório para efeitos de reforma
antecipada (-11 utentes).
É de salientar que a frequência da Ludoterapia (destinada a crianças) aumentou
relativamente ao ano passado (+21).
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Projetos


Projeto HIT - De Outubro de 2016 a Novembro de 2017 a AAA foi co-

promotora do Projeto HIT - Humanizar, Intervir, Transformar - em conjunto com o Clube
Intercultural Europeu, no âmbito do Programa BIP/ZIP 2016 da Câmara Municipal de Lisboa,
como resultado do trabalho de parceria entre as várias entidades que constituem a REDE EFE
- Educação, Formação e Emprego (Beato, Areeiro), tais como Junta de Freguesia do Beato,
Fundação Aga Khan, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Programa K’Cidade, UPAJE União para a Acção Cultural e Juvenil Educativa, CDI Portugal, Agrupamento de Escolas das
Olaias, Escola Artística António Arroio, Associação de Moradores "Viver Melhor no Beato".
O Projeto HIT decorreu nas Olaias, no bairro Carlos Botelho, envolvendo sobretudo jovens
até aos 35 anos. Concretizaram-se as seguintes atividades com jovens:
a) aulas de línguas (inglês, espanhol, italiano e francês);
b) aulas de dança e teatro;
c) CDI Comunidade, da qual resultou uma música para sensibilização contra o
bullying;
d) atendimento personalizado atendendo às necessidades individuais dos
jovens e encaminhamento para respostas formativas e ajuda à procura de emprego (3 jovens
conseguiram emgrego ou voltaram ao sistema educativo);
e) promoção de 3 intercâmbios no âmbito do Erasmus+, 2 em Espanha e 1 em
Portugal (4 jovens participaram);
f) criação, desenvolvimento e implementação de 5 Projetos de Intervenção
Comunitária no território (“Pai, Mãe, Falamos?”; “Uma Aventura em Busca de um Rumo”;
“Find Our Spot”; “Estação Re-Criativa”; “Rádio Multi” – a AAA continuará ao longo de
2018 a apoiar o desenvolvimento da Rádio Multi na Escola das Olaias);
g) realização de 5 festas comunitárias de divulgação do projeto e de
envolvimento da comunidade;
h) concretização de um programa de Férias de Verão, durante 3 semanas,
destinado a crianças do bairro;
i) 15 jovens que completaram o Curso de Animadores de Campos de Férias,
certificado pela UPAJE;
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j) 13 jovens que participaram no Curso de Líderes e Animadores Locais, criado
no âmbito do projeto;
k) realização de workshops (Autoconhecimento, Auto-Estima, Emoções
Básicas e Gestão de Conflitos, Técnicas de Procura de Emprego, Realização de CV e Carta de
Apresentação, Construção de Projeto de Vida) tanto na EB 2/3 das Olaias como na “Semana
da Empregabilidade” – iniciativa criada também no âmbito do projeto;
l) 17 jovens que participaram em visitas de estudo a 8 empresas para
possibilitar um contacto real dos jovens com a realidade profissional.
No total, ao longo do ano passaram pelas atividades do projeto cerca de 262
participantes. Para além disso, o HIT veio potenciar e maximizar o esforço da Rede EFE que
se constituía como um grupo informal de parceiros e que se “profissionalizou” precisamente
no decorrer do projeto, passando a ser uma das Redes Emprega do Município de Lisboa,
proporcionando um trabalho mais estreito e articulado entre os parceiros que a compõem.
Neste Projeto, o trabalho desenvolvido pela Assistente Social e pela Psicóloga da
AAA correspondeu a 35 horas semanais.


Projeto Tecidos de Autonomia I - De Outubro de 2016 a Outubro de 2017 a

AAA foi promotora deste projeto, em parceria com o Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas, no âmbito do Programa BIP/ZIP 2016 da Câmara Municipal de Lisboa (que
financiou a 100% o projeto). Resultados finais do projeto:


Criação do Atelier de Costura (permitiu arranjar máquinas de costura

usadas e avariadas, e comprar máquinas, acessórios e mobiliário novos);


3 edições do curso de iniciação à costura (cada edição incluiu 204 horas

de formação em competências técnicas de costura e 36 horas de formação de competências
pessoais e sociais): total 20 participantes (mulheres desempregadas);


Aumento significativo da auto-estima das participantes (baseado no

Questionário de Auto-Estima de Rosenberg);



204 peças em tecido produzidas (para uso das próprias formandas ou de

elementos do seu agregado familiar; ou para venda, que reverteu cerca de 475 euros para as
formandas);


Atividade “A Minha Varanda é Linda!” que decorreu em Alfama, cujo

objetivo era os moradores enfeitarem portas, janelas ou varandas com flores feitas em tecido,
9
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usando a sua criatividade: total de cerca de 50 participantes (todas as famílias que
participaram receberam um prémio);


Criação de um negócio social – Atelier de costura “Linhas com Arte” –

que presta serviços de costura (arranjos, transformações e confeção por medida) e que incluiu
a criação de 4 postos de trabalho (formandas finalistas);


Criação de 2 páginas de facebook, uma do Projeto Tecidos de

Autonomia e outra do Atelier de costura “Linhas com Arte”


Projeto Tecidos de Autonomia II – Projeto realizado em parceria com o

ISCSP, aprovado pelo Programa BIP/ZIP 2017. O projeto iniciou-se em Setembro de 2017,
no armazém da AAA, dedicado a mulheres desempregadas de Alfama. Este projeto surge no
seguimento do Projeto Tecidos de Autonomia I. Em 2017 iniciou-se o curso de modelagem
que incluiu também uma componente de competências pessoais e sociais e uma
especialização em decoração de quarto de bebé. Além disso, iniciou-se a Oficina de
Cerzideiras e Bordadeiras onde são trabalhados ofícios tradicionais como cerzir, passajar e
bordar. À semelhança do projeto anterior, o curso decorreu de 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 13h30.
O público-alvo do projeto continuam a ser mulheres desempregadas, preferencialmente das
zonas de Alfama e Mouraria. O objetivo é as formandas ficarem aptas a fazer moldes e peças
de raiz, assim como revitalizar ofícios tradicionais que caíram em desuso, e também a criação
de uma marca social. Os recursos humanos da AAA estão fortemente envolvidos neste projeto
que só terminará em Setembro de 2018.


Programa BIP/ZIP 2017 – Projeto Roteiro Emprega, em parceria com o

Clube Intercultural Europeu e com os restantes parceiros da Rede EFE (zona das Olaias). O
projeto foi aprovado e iniciou-se em Setembro de 2017. O projeto tem como pontos focais de
intervenção os BIP Carlos Botelho e Portugal Novo, territórios carecendo de respostas na área
da empregabilidade e nos quais a Rede EFE (Rede de parceiros dedicados à
Educação/Emprego/Formação no Areeiro, Beato e Penha de França) que suporta esta
candidatura se propõe atuar de forma integrada e sustentada. Indo ao encontro das pessoas
(com uma carrinha), conhecendo-as, acompanhando-as, promovendo competências e
trabalhando o tecido económico local. A Psicóloga da AAA participará neste projeto, em
ações de formação/workshops. Este projeto termina em Setembro de 2018.


Candidatura ao RAAML (Regulamento de Atribuição de Apoios da Câmara

Municipal de Lisboa). Aguardamos resposta ao projecto apresentado.
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Articulação com outras instituições
A AAA manteve, no âmbito da Rede Social de Lisboa, presença assídua nos Plenários do
Conselho Local de Acção Social (CLAS) de Lisboa e nos Plenários das Comissões Sociais de
Freguesia (CSF) de Santa Maria Maior (nomeadamente nos grupos de trabalho “Idosos” e
“Crianças/Famílias” e no Núcleo Executivo) e na Penha de França (nomeadamente no grupo
de trabalho “Dinâmicas Familiares”).
No âmbito da Associação DLBC Lisboa (Desenvolvimento Local de Base Comunitária),
este ano as atividades foram reduzidas. Em função disso, o Grupo de Trabalho Rede Local
“As Famílias e a Comunidade Contam!” promovido pelo ISPA também não reuniu.
O ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas) continuou a colaborar com a
AAA em ações de: angariação de alimentos, estágios curriculares de Serviço Social e
especificamente no Projeto Tecidos de Autonomia I. Para além disso voltou a ser parceiro da
AAA na candidatura ao Programa BIP/ZIP 2017 com o Projeto Tecidos de Autonomia II. É
ainda de referir que a AAA recebeu dois Estagiários de 2º ano de Serviço Social (40 horas
cada um).
A AAA continuou a sua participação na Rede EFE – Educação, Formação, Emprego (exgrupo EFEE) - na qual tinha surgido a candidatura ao Programa BIP/ZIP 2016 com o Projeto
HIT - Humanizar, Intervir e Transformar - e ao Programa BIP/ZIP 2017 com o Projeto
Roteiro Emprega.
No âmbito da articulação com outras instituições/entidades, são inúmeras as reuniões que
se realizam para que essa articulação se efetive cada vez mais:
Atividades

Frequência

Reuniões:
- Rede Social de Lisboa (CLAS / CSF)
- Associação DLBC Lisboa
- Rede EFE (anteriormente EFEE)
- Outras instituições (CML, Entre Idades, IPAV, BACF, etc.)
- Projeto BIP/ZIP - Tecidos de Autonomia
- Projeto BIP/ZIP - HIT
Total

8
6
8
10
10
24
66

Ações de Formação

7

Conferências/Seminários/Workshops

9
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Formação:
Conferências/Seminários/Workshops
A AAA esteve representada nos seguintes Seminários/Workshops:
- The Children of Prisoners, promovido pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas;
- Audição da Criança - Guia de Boas Práticas, promovido pelo Conselho Regional de
Lisboa - Ordem dos Advogados;
- III Jornadas GECS “Neurociências e Ciências Sociais: o olhar e o contributo do
Serviço Social”, promovido pelo ISCSP;
- Workshop “Qualificação de agentes/respostas/serviços de primeira linha do Sistema
de Promoção e Proteção” – CPCJ Centro, promovida pela CSF da Penha França;
- I Fórum RedEmprega;
- Evento Portugal Economia Social;
- Ação de Sensibilização para Candidaturas a Apoios Municipais;
- Sessão de Divulgação POAPMC, promovido pelo Instituto de Segurança Social;
- Workshop de Divulgação e Capacitação Bip/Zip, promovido pela CML.
Ações de Formação
- Intervenção com Famílias no Sistema de Promoção e Proteção (equivalência ao 1º
ano da Formação em Terapia Familiar), promovida pela Sociedade Portuguesa de Terapia
Familiar;
- Avaliação em Psicologia Forense, promovida pelo Departamento de Formação
Avançada do ISPA;
- Avaliação em Psicologia Forense em Sede de Processo Penal, promovida pelo
Departamento de Formação Avançada do ISPA;
- Audição da Criança, promovida pelo Departamento de Formação Avançada do ISPA;
- Gestão de Conflitos, promovida pela Entrajuda;
- Formação de Animadores GEPE, promovido pelo Instituto Padre António Vieira;
- Emprego Apoiado (3 módulos).
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Espaço Saude e Bem estar:

Osteopatia
Medicina
Tradicional Chinesa

Utentes
AAA
5
16
7
32

Nº Clientes
Frequência
Nº Clientes
Frequência

Sócios /
Voluntários
11
30
7
35

Público
Geral
7
11
5
10

Total
23
57
19
77

Outras atividades
- Mercado Solidário – Realização mensal do mercado Solidário com a participação de 7
voluntárias, divulgado através da distribuição de flyers, na newsletter da associação, no site e
redes sociais. A realização mensal do mercado solidário permitiu a angariação de 2.577,57€
durante o ano de 2017.
- Realização do evento de angariação de fundos Celebração da Primavera - Espetáculo de
música e dança no dia 26 de Maio de 2017. Neste evento foram angariados 3.250,00€.
- Recolha Mensal de roupa e calçado, com a entidade parceira HSarah Trading Unipessoal
Lda. O valor de roupa e calçado recolhidos durante o ano de 2017 foi de 487,30€.
- Envio mensal da Newsletter e atualização do facebook da AAA.

Voluntariado
Ao longo do ano de 2017 foram admitidos 7 novos sócios e realizaram-se as seguintes
atividades para voluntários:

Atividade
Entrevistas

Frequência

Número de Voluntários

8

8
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TRABALHO VOLUNTÁRIO – 2017
SERVIÇOS

TOTAL
DE HORAS

Direcção Administrativa
600
Direcção Financeira
3000
Direcção de Apoio Técnico
650
Direcção de Ação Social
Distribuição de alimentos ao domicílio
Gabinete de Psicologia

1 200
4

Apoio Social

251

Apoio ao estudo

130

Apoio / Visita a Idosos

31

Espaço Saúde

70

Apoio Geral e Logístico

6140

TOTAL

10 876

Em 2017, no total, colaboraram com a AAA 76 voluntários.
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Contas

Balanço
Demonstração de Fluxos de Caixa

15
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Tendo por base o Plano de Atividades/Intenções apresentado, a Direção Financeira
cumpriu o mesmo suportado pelos atuais princípios contabilísticos e fiscais:
• Toda a documentação foi contabilizada de acordo com o Plano de Contas do
Sistema de Normalização Contabilística – SNC, específico para as IPSS, tendo posteriormente
elaborado as peças contabilísticas inerentes à documentação – Diários de Movimentos,
Balancetes Mensais, Balancetes de Encerramento do presente exercício e de Abertura do
próximo, Balanço do Exercício de 2017, Demonstração de Resultados e Demonstração dos
Fluxos de Caixa. À data de 31/12/2016, o Resultado Líquido do apurado foi de € 2.100,78
(dois mil e cem euros e setenta e oito cêntimos), positivo.
• No âmbito do exercício de 2017, houve um incremento dos Activos Correntes –
Inventários, consequência de alteração da contabilização relativamente aos bens doados
(BACF; ENTREAJUDA; Pingo Doce, etc.), iniciada em 2016. Esta alteração é suportada
pelo GUIA PRÁTICO ORÇAMENTO E CONTAS DE INSTITUIÇÕES PARTICULARES
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P (página11):
“14. Como classificar os donativos?
O SNC-ESNL prevê Doações (cta. 594) que são afetas a fundos patrimoniais,e
Doações e heranças (cta. 753) que são afetas à exploração. Assim, deverá ser divulgado no
Anexo a interpretação feita em cada situação em concreto,de forma a apresentar uma maior
coerência na contabilização das mesmas.
Exemplo: Donativos afetos à exploração - Alimentos recebidos do Banco
Alimentar (situação mais comum). Pelo recebimento do donativo: Débito da cta. 38
"reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos" por contrapartida a
crédito da cta. 753 “doações e heranças" pelo justo valor ou valor corrente de mercado dos
donativos. No momento da entrega dos donativos a terceiros, o registo contabilístico será:
crédito da cta. 38 "reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos" por
contrapartida a débito da cta. 61211 “géneros alimentares”.
• O valor de Capital Próprio apresenta um incremento de € 24.951,00 (vinte e
quatro mil, novecentos e cinquenta e um euros), resultante da atribuição de subsídio para o
Projeto Tecidos de Autonomia II, ao abrigo do Programa BIP/ZIP Lisboa 2017 – Parcerias
Locais, assinado em 8 de Setembro de 2017, entre a AAA e a CML (Câmara Municipal de
Lisboa). O valor será pago em quatro prestações (primeira ainda no exercício de 2017, as
restantes já no exercício de 2018).
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Agradecimentos
A AAA gostaria de agradecer a todos que colaboraram connosco ao longo de 2017,
tornando-nos possível continuar a desenvolver as nossas atividades junto das famílias
apoiadas:
Academia Militar (Amadora)
Allianz Worldwide Partners
Altomar
Associação Ester Janz
Banco Alimentar Contra a Fome
BNP Paribas Portugal
BPI (Estrada da Luz)
Compra Solidária
Continente (Amadora)
Daymon
Departamento de Desenvolvimento e Formação da CML (grupo de funcionários)
Delta Cafés
Entrajuda
El Corte Inglês
Grupo Auchan (DolceVita Tejo)
H Sarah Trading Unipessoal Lda
ImpacTrip
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Instituto Superior de Psicologia Aplicada
Instituto Superior Técnico
Intrum Justitia
Pingo Doce Campo Santana
Secretaria Geral da Educação e Ciência
Zurich
Agradecemos ainda aos vários participantes, voluntariamente colaboraram na a
concretização do Evento de angariação de fundos “Celebração da Primavera”, nomeadamente
a Banda da Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, Maestro Carlos Alberto, Grupo
Coral do Montijo, Maestro José Balegas e aos alunos e professores da Escola de Dança
Damaia.
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