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Na homy, o Natal é 100% Português e é também Solidário! 

Convidámos várias Instituições a apresentar os seus 

trabalhos e criações na área de decoração. Através da 

aquisição destes artigos estará a ajudar uma causa e a 

levar o Natal a muitas famílias. 

Siga as nossas sugestões! 

Feliz Natal 

A equipa da

www.homy.pt

http://www.homy.pt/homy-pt-quem-somos/
http://www.homy.pt/


A ACREDITAR é uma rede de partilha e de afectos feita 

de crianças, jovens, pais e amigos. Estamos juntos desde 

1994 para enfrentar da melhor maneira as dinâmicas 

que o cancro infantil impõe, tentando proporcionar a 

todos a certeza de apoio num momento de incertezas. 

Nas Casas da Acreditar, nos hospitais ou no domicílio, o 

nosso apoio desdobra-se nos planos emocional, 

logístico, social ou outro que as famílias necessitem. 

ÁREA DE ACTUAÇÃO: 

COMO APOIAR: 

A ACREDITAR EM 30 SEGUNDOS: 

Cancro infantil, apoio às crianças e suas famílias

acreditar@acreditar.pt (+351) 21 722 11 50 

WWW.ACREDITAR.ORG.PT

Pode encontrar todas as formas de ajudar no site da 

ACREDITAR:

http://www.acreditar.org.pt/


Individual de Mesa  (3.50 eur)1 Blocos de Notas (1.00 eur / cada)2

Livro Vidas Contadas: Estórias de 20 anos da ACREDITAR (15.00 eur)3



Ir ao encontro e acolher pessoas em condição de sem-

abrigo, ou em situação de vulnerabilidade social,

ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a

(re)construir o seu projeto de vida, através de uma ação

integrada de prevenção, reabilitação e reinserção.  

www.cvidaepaz.pt/ajudar

geral@alvalade.cvidaepaz.pt

(+351) 218 460 165

ÁREA DE ACTUAÇÃO: 

Todas as fases necessárias à pessoa em situação

de sem abrigo que vai desde a rua até à

reintegração na sociedade.

A COMUNIDADE VIDA E PAZ EM 30 SEGUNDOS: 

 

Existem muitas formas de nos ajudar a reconstruir

sentidos de vida. Veja a que mais se adequa a si no site da

Comunidade Vida e Paz:  

COMO APOIAR: 

http://www.cvidaepaz.pt/ajudar


Suporte para Vaso (19.90 eur)



O Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor é uma 

Instituição Privada de Solidariedade Social de reconhecida 

utilidade pública e sem fins lucrativos que, visa dar resposta a 

crianças, jovens e adultos com necessidades educativas 

especiais e deficiência, procurando que atinjam e 

mantenham um adequado nível funcional, físico, sensorial, 

intelectual, psíquico e social dotando-as dos meios 

necessários para a conquista de uma maior independência.  

ÁREA DE ACTUAÇÃO: 

COMO APOIAR: 

O C.R.I.P.S. EM 30 SEGUNDOS: 

Crianças, jovens e adultos com necessidades educativas 

especiais e deficiência.

crips@crips.pt (+351) 242 209 460 

WWW.CRIPS.PT

Sendo associado, através de donativos ou pela aquisição 

de trabalhos realizados na instituição pelos utentes.

http://www.crips.pt/


Anjinhos (sob consulta)1 Presépios (sob consulta)2



Os trabalhos que realizamos permitem ajudar os nossos 

utentes e voluntários a adquirir competências, bem 

como posteriormente potenciar a angariação de fundos 

para continuarmos a apoiar quem mais necessita! 

 

www.trofa.cruzvermelha.pt

dtrofa@cruzvermelha.org.pt

+351 252 419 083

ÁREA DE ACTUAÇÃO: 

Apoio social.

A CVP-DELEGAÇÃO DA TROFA EM 30 SEGUNDOS: 

Através da compra dos nossos trabalhos, inscrição como

associado ou efectuar transferência bancária.

COMO APOIAR: 

http://www.trofa.cruzvermelha.pt/


Almofada Coroa (8.00 eur)1 Conj. Almofadas (17.50 eur)2 Pinheiro de Natal (15.00 eur)3

Almofada Gotas (5.00 eur)3Almofada Nuvem (9.00 eur)3



www.facebook.com/leigosparaodesenvolvimento 

Os Leigos são uma ONGD católica, que trabalha há 30 anos em prol do 

desenvolvimento integral e integrado em países de expressão portuguesa. 

Atualmente conta com projetos em Angola, Moçambique, Portugal e São Tomé 

e Príncipe, atuando preferencialmente na área da Formação e Educação, da 

Dinamização e Organização Comunitária, Empreendedorismo e 

Empregabilidade, Capacitação de Agentes Locais, Promoção do Voluntariado e 

Pastoral. O trabalho no terreno é feito através de jovens voluntários que 

permanecem pelo período mínimo de um ano como facilitadores, privilegiando a 

relação, a parceria, o conhecimento local, a simplicidade de meios e a 

capacitação, sendo assim criada a possibilidade do autodesenvolvimento das 

comunidades.  

ÁREA DE ACTUAÇÃO: 

COMO APOIAR: 

OS LEIGOS PARA O DESENVOLVIMENTO EM 30 SEGUNDOS: 

Desenvolvimento comunitário.

Faça o seu donativo através de: 

- Cheque ou Vale Postal à ordem dos Leigos para o Desenvolvimento 

- Transferência bancária para a conta do BPI com o IBAN PT50 0010 0000 9975 

9690 0019 2 

(envie-nos os seus dados pessoais (nome, morada, NIF) e o comprovativo de 

transferência por e-mail para geral@leigos.org para envio de recibo de donativo, 

dedutível no IRS/IRC.)

geral@leigos.org (+351) 217 574 278    

http://www.facebook.com/leigosparaodesenvolvimento


Presépio (10.00 eur)



Prestação de cuidados gratuitos de saúde às 

populações mais vulneráveis. 

antonio.neiva@medicosdomundo.pt 

+351 229 039 064

www.medicosdomundo.pt

ÁREA DE ACTUAÇÃO: 

Projectos de desenvolvimento e de emergência na

área da saúde

OS MÉDICOS DO MUNDO EM 30 SEGUNDOS: 

Através do seguinte link: https://www.easypay.pt/form/?

f=medicos-do-mundo 

COMO APOIAR: 

http://www.medicosdomundo.pt/pt
https://www.easypay.pt/form/?f=medicos-do-mundo


Enfermeira Clemilde (7.50 eur)1 TiNoNi - Ambulância apressada (12.00 eur)2



A Terra dos Sonhos é uma IPSS, fundada no dia 1 de Junho de 

2007 que tem como público de missão crianças e jovens com 

doenças crónicas, institucionalizados e idosos. A Terra dos 

Sonhos pretende Sensibilizar, Inspirar e Capacitar este público 

bem como a sociedade em geral para a importância do bem estar 

emocional e mental na qualidade de vida e saúde física das 

pessoas. 

ÁREA DE ACTUAÇÃO: 

COMO APOIAR: 

A TERRA DOS SONHOS EM 30 SEGUNDOS: 

Promoção da saúde emocional

  

geral@terradossonhos.org (+351) 21 362 0445 

www.terradossonhos.org

1) Sendo parceiro de sonho na realização de Sonhos e 

Experiências de Sonho; 

2) Sendo parceiro de sonho na realização de Programas de Saúde

Emocional que trabalham 4 ferramentas: Autoestima, Gestão de 

Emoções, Comunicação Positiva e Aceitação da Mudança; 

3) Utilizando o espaço da Casa dos Sonhos para Festas de 

Aniversário, Visitas de Estudo, Reuniões, Workshops e 

Teambuildings 

4) Fazendo Voluntariado na Terra dos Sonhos

http://www.terradossonhos.org/


Almofada (15.00 eur)1 Experiência de Voluntariado (10.00 eur)2



A UNICEF é a principal organização mundial que se

dedica especificamente às crianças. Em termos

genéricos, trabalha com os governos nacionais e

organizações locais em programas de desenvolvimento

a longo prazo nos sectores da saúde, educação,

nutrição, água e saneamento e também em situações de

emergência para defender as crianças vítimas de

guerras e outras catástrofes. Actualmente, trabalha em

mais de 190 países no mundo.

info@unicef.pt 

(+351) 21 317 75 00

www.unicef.pt

ÁREA DE ACTUAÇÃO: 

Direitos das crianças.

A UNICEF EM 30 SEGUNDOS: 

Existem muitas formas de apoiar a UNICEF descubra-as

no site. 

COMO APOIAR: 

http://www.unicef.pt/


Caneca Termo-sensível 

Cónica  (9.00 eur)

1 Álbum de Fotografias e Memórias 

(24.95 eur)

2 Pinheiro de Natal (15.00 eur)3

Calendário Familiar 16 meses 

(11.90 eur)

310 Postais de Natal (10.00 eur)3



http://www.acreditar.org.pt/
http://www.crips.pt/
http://www.cvidaepaz.pt/
http://www.facebook.com/leigosparaodesenvolvimento
http://www.medicosdomundo.pt/
http://www.terradossonhos.org/
http://www.unicef.pt/

