
Descrição procura instituições sem fins lucrativos incritas Marketplace Lisboa 

A nossa fundação, criada em 2006, visa por um lado angariar fundos para os projectos das casas de saúde e 

hospitais em Portugal e para as missões em Timor, Moçambique e Brasil; por outro, tem por missão a 

promoção da saúde mental e o envelhecimento activo. Assim, e em ordem a alcançar em pleno a sua missão, 

necessita de apoios em diversas áreas, em consonância com as mencionadas.

1. Oportunidades de envolvimento de colaboradores da V/ empresa em iniciativas inovadoras de inclusão 

social com pessoas socialmente fragilizadas > Jantares Comunitários, Ateliês, Futebol, etc. 2. Iniciativas de 

voluntariado corporativo, de 8, 16 até 50 colaboradores da empresa. 3. Formação em voluntariado, cidadania 

e solidariedade, team building solidário, etc. 4. Oportunidade de apresentar na V/ empresa as nossas 

iniciativas solidárias e a nossa abordagem RSCr3 (Responsabilidade Social Corporativa – Responsável, 

Relacional, Reprodutível).

A Associação precisa de janelas para a sua sede e, num cenário óptimo, novas instalações. Precisamos 

também de aumentar o nosso banco de voluntários para a acção de rua a nível nacional.

Necessidade de bens e materiais para equipar espaço de dinamização de atividades com grupo de jovens; 

necessidade de voluntários para o grupo de jovens; 

Sendo  um projecto inovação comunitária que se encontra ligado a 2 bip zip 2015 brevemente em 

inicio....precisamos de material como : contentores maritimos , material de escritório , expositores , tintas , 

material informático e vontade em inovar numa zona onde é dificel sonhar...dar vida á LIBERDADE é o 

desafio que buscamos.

A nossa associação tem como  prioridade, apoiar jovens que enfrentam problemas como desemprego, 

exclusão social, discriminação, risco de infeção por IST/VIH/ sida, entre outros problemas, que atingem 

particularmente grupos populacionais mais jovens e que vivem em condições de maior vulnerabilidade. Neste 

momento, estamos a procura de apoio e assessoria nas áreas da comunicação/marketing e no apoio como 

bens e materiais para apetrechar as nossas instalações.

A Associação pretende ser uma resposta comunitária na área dos cuidados de saúde na vertente de 

Neuroreabilitacao, contemplando a abordagem de uma equipa terapêutica especializada em doenças do foro 

neurológico, destinada a indivíduos a partir dos 50 anos portadores de demência, Parkinson e AVC. 

Desejamos na participação adquirir  competência de gestão e organização de uma associação sem fina 

lucrativos, delineando conhecimentos que permitam uma rede que viabilize a sua sustentabilidade sendo a 

mesma uma potencial solução inovadora que corresponda as necessidades sociais e promova o seu impacto. 

A nossa instituição produz materiais de comunicação para o terceiro sector

O Lar tem a missão de acolher temporariamente jovens mulheres e seus filhos em situação de 

vulnerabilidade social.  Neste momento procuramos combater as nossas necessidades no que concerne a 

voluntários como apoio de algumas atividades ou situações específicas. No âmbito do marketing e 

comunicação, nomeadamente na formação para utilização e manutenção do website e criação de flyer e 

angariação de fundos



Oferta:

Coaching Empreendedor - para empreendedores:

- Acessoria Económica e Financeira

- Acessoria de Comunicação e Marca

- Acessoria Pessoal e de Desenvolvimento;

Pedido:

Voluntariado - áreas diversas.

Em troca das ajudas podemos integrar os funcionários da empresa em voluntariado empresarial na nossa 

empresa e fazer a divulgação nos nossos meios de comunicação.

Precisamos de Voluntários, de localizações para abertura de novos núcleos, de frigoríficos, de máquinas de 

lavar loiça industriais, de detergentes, de sacos plástico, de carrinhos de compras, de luvas e toucas 

descartáveis, de canetas de acetato,…

Basicamente, a Associação tem utilizado a sua Casa para ser palco de palestras, workshops, festas de 

aniversário etc., e neste momento necessitados de cadeiras e mesas que nos possam ajudar nestes eventos. 

A nossa instituição tem um projeto com pessoas em situação de sem abrigo. Este projeto integra pessoas na 

comunidade em casas individuais, para estas casas necessitamos de bens e materiais que possam ajudar a 

equipar estas casas. Precisamos de apoio a desenvolver o Marketing e a comunicação da nossa Instituição e 

os seus projetos. Os nossos projetos têm um grande potencial de criar impacto e visibilidade na sociedade.

Design gráfico, Web Design e Branding

A associação pretende fomentar o desenvolvimento local através de ideias de base local e de projectos 

participados pelas comunidades afim de valorizar pessoas e o território nas suas múltiplas dimensões e 

escalas.

A associação está a promover um Projecto de desenvolvimento local na Freg. da Ajuda em Lx. Gostaríamos 

de dar a conhecer este modelo de intervenção, que é transversal a tecidos urbanos e sociais.  Para optimizar 

a rede de apoios gostariamos de  contar com recursos materiais para micro-intervenções em espaço público 

e dar a conhecer ao público o curso de desenvolvmiento local.

A Associação necessita de apoio em: assessoria de comunicação para campanhas pontuais; voluntariado 

para recolha e entrega de bens; bens de puericultura para bebés 0-3 anos de idade.

Precisamos de uma carrinha de transporte de carga para transportar materiais e ferramentas para as nossas 

obras.

Precisamos de um armazém para poder criar stock de materiais e ferramentas.

Temos em vista a implementação de um projecto denominado Centro de Inclusão Digital, que tem por 

objetivo a inclusão digital de idosos do concelho de Pombal. Será dada formação simplificada sobre 

programas de escrita, o funcionamento da internet, como utilizar o acesso à rede com segurança para ler 

notícias, FB, Skype, emails, etc. Necessitamos da criação de website dinâmico (com opção de inscrição on 

line e gestão de inscrições) para divulgação da iniciativa, para divulgação à comunidade do seu 

desenvolvimento e a colocação dos videos/entrevistas que serão realizados, nas sessões



O nosso projecto está no seu 3º ano de actividade e tem vindo a crescer de ano para ano. Com o volume de 

trabalho a aumentar, está a equipa também a aumentar e por isso é urgente encontrar umas instalações onde 

possamos fazer o nosso escritório, sala de formações e algum espaço para armazenamento de materiais, 

sem que isso represente um grande aumento dos custos fixos. 

A nível de comunicação, precisamos de ajuda com: a imagem da nossa newsletter mensal, bem como a 

gestão do seu envio; o desenho e divulgação do nosso evento anual de angariação de fundos.

A Associação tem para oferecer: voluntariado, bens (roupas, mobílias, livros, calçado, acessórios, alguns 

electrodomésticos).

Pedimos apoios a nível alimentar, atoalhados, cobertores, material escolar, informático(tinteiros, papel, 

computadores),móveis de escritório, material de primeiros socorros e de higiene. A nossa maior carência é o 

facto de necessitarmos de umas instalações com espaço amplo, pois temos uma loja social sem 

armazenamento,e trabalhamos com crianças,adultos e idosos numa sala com espaço insuficiente para as 

actividades que executamos(teatro,ATL,etc).

Pedido:

- Assessoria financeira;

- Apoio audiovisual e design gráfico;

- Apoio na criação e impressão de materiais de comunicação;

- Cedência de espaço para reuniões semanais em pós-laboral e para realização de eventos;

- Géneros alimentares para atividades de grupo ou de angariação de fundos;

- Consumíveis (ex.: papel, flip chart, etc.) para formações.

Oferta:

- Dinamização de formações nas temáticas de Educação para o Desenvolvimento (ex: Direitos Humanos, 

Desigualdades e Assimetrias, etc);

- Voluntariado em ações pontuais;

- Apoio na divulgação de projetos/eventos.

Oferecemos sessões de arte como terapia para crianças e adolescentes com dificuldades emocionais e 

comportamentais ou que estejam a passar por uma fase difícil nas suas vidas. Funcionamos segundo um 

modelo social sustentável. 

Pedimos ajuda na divulgação e no marketing, na realização de eventos culturais e sociais como exposições e 

congressos, e na assessoria de comunicação. Precisamos também de materiais para que os nossos meninos 

possam trabalhar. 

Pedimos o vosso apoio para que a Arte como Terapia possa ajudar mais crianças! A Arte permite que cada 

criança tenha a oportunidade que merece!

Somos uma IPSS em Lisboa e Sul com particular atividade na área do ensino (creche,Pré,1º e 2º ciclo) com 

base no movimento da escola moderna

A Associação necessita de organizar o seu plano de marketing e de ter um plano financeiro adequado.

A Associação,enquanto instituição recente, pretende pedir a colaboração de empresas de marketing e 

comunicação para ajudar a associação na parte de comunicação com os media, sponsors e na gestão de 

plataformas online. 

A componente de voluntariado torna-se importante  sobretudo no desenvolvimento de produtos ou na 

angariação de instituições para as visitas. 

Visibilidade de parcerias através: Logótipo  e descrição da empresa no site e redes sociais. Campanhas de 

angariação de fundos; Comunicação social; Produtos da Associação.

EKUI – ETemos um projecto que representa uma linha de material lúdico/didáctico inclusivo, com uma 

linguagem universal e acessível a TODA a população (com leitura em Braille, Língua Gestual Portuguesa e 

Alfabeto Fonético).

Pedido: Pretendemos obter parcerias para o desenvolvimento do projeto EKUI.

Oferta: Publicidade das parcerias criadas nas nossas plataformas online.



A Associação necessita de apoio em forma de bens e materiais para renovar no Alentejo uma quinta e 

moradia, adaptada a Residência para pessoas com deficiência mental seniores: Materiais para exterior - tinta 

branca para pintura da casa, estudo-requalificação do terreno envolvente; jardim e lago, horta e pomar; 

pavimentos para aplicação no chão; sebe de arbustos circundando o terreno. Na casa: adaptação das casas 

de banho e seu equipamento para pessoas com deficiência; equipamento para dois quartos e uma sala de 

actividades, material isolante (roofmate e placas PVC) para  telhado.

Temos um projeto de envolvimento cívico e transformação social e está numa fase de expansão.

A comunicação procura uma energia extra –  apoio para a criação de materiais de comunicação (criação de 

cartazes; folhetos; imagens de apresentação; protótipos de cadernos. 

Com a abertura da nova Casa rechear este espaço (eletrodomésticos e mobília) é algo para o qual 

procuramos apoio.

Sessões em escolas são parte do nosso dia a dia, o que exige uma constante deslocação da equipa – um 

carro e/ou o apoio com combustíveis é uma necessidade essencial.

Procuramos algumas ofertas de bens e serviços e também voluntariado de competências.

O motivo de requer a participação no evento prende-se com o objetivo de apresentar o projeto de  

empreendedorismo social a eventuais parceiros.

A Associação resultou da comunhão de objectivos de um grupo de pessoas que, de modo voluntário, se 

uniram para ajudar e apoiar famílias e pessoas isoladas, destas muitas sem abrigo, congregando nesta 

intenção todos os que, de igual modo, se irmanem e partilhem acções, voluntariando-se ou doando bens, 

alimentares e outros, na prossecução das iniciativas atrás referidas.

Solicitamos apoio ao nível da construção de um plano de comunicação institucional, assessoria financeira 

bem como apoio na cedência de instalações para desenvolvimento de algumas actividades permanentes e/ou 

acções pontuais.

Oferecemos acções de formação no âmbito das áreas de intervenção da nossa organização, bem como 

condições especiais de acesso aos nossos serviços de avaliação e apoio psicológico, bem como apoio 

psicoeducativo, para funcionários e seus familiares.
Podemos oferecer salas/espaços para formação, estagiários (área administrativa), e divulgação no site e 

facebook

Pedidos: Ajuda no Marketing e comunicação, voluntários para os diversos equipamentos, bens para creche e 

Lares. Espaços públicos para venda de produtos. 

No Projeto Nacional de Educação pelos Pares,a Fundação Lisboa participa nas Escolas públicas com 

Voluntários Universitários - as temáticas desenvolvidas nas escolas são sobre a Educação para a Saúde e 

Sexualidade; os voluntários só intervêm após formação cientifica e pedagógica facultada pela Fundação. 

Precisamos de voluntarios. 

Todo o tipo de contribuição pessoal e material útil ao desenvolvimento da Cooperativa

Necessitamos  de um espaço para criar uma Mercearia Social , também necessitamos de voluntários. 

O Serviço pretende estabelecer parcerias com empresas para juntos criar respostas inovadoras e de 

qualidade para as pessoas que acompanhamos. 

Por outro lado a ligação a empresas permitire criar sinergias com vista à melhoria dos processos,  melhorar a 

avaliação de impacto social, a comunicação com os financiadores e sensibilização da sociedade.


