
Bairro Feliz

Juntos fazemos do Bairro um lugar melhor!
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Bairros Felizes, Portugal Feliz

Nota: Este documento tem como objectivo ajudá-lo a preencher de forma eficiente o formulário de inscrição e não 
substitui a leitura integral do regulamento.


O Bairro Feliz é um programa que quer fazer a diferença junto de todos. Depois de duas edições, no Norte do país, 

em que o Pingo Doce apoiou mais de 150 causas, o Programa Bairro Feliz chega agora a nível nacional, 
contemplando mais de 400 lojas de Portugal Continental e Região Autónoma da Madeira.


Todos os vizinhos ou entidades locais podem inscrever uma causa a partir do dia 7 de Maio, que promova uma 

mudança positiva nos seus bairros.

 


A causa mais votada em cada uma das lojas, receberá o donativo Pingo Doce para fazer o seu bairro mais feliz.

 


As inscrições serão avaliadas por uma equipa de jurados que seleccionará duas causas finalistas por loja, para 

votação dos vizinhos. A causa mais votada em cada uma das lojas, receberá um donativo Pingo Doce para fazer o 
seu bairro mais feliz.



Neste documento, encontra tudo o que precisa de saber para inscrever uma causa e transformar o seu bairro 

num Bairro Feliz. Este é um programa sobre felicidade! Se tem uma ideia para fazer do seu bairro um Bairro 
Feliz, inscreva-se nesta edição! 





Etapa 2 – Dados dos 
responsáveis pela causa (1/2)
Podem candidatar-se:


Todo o tipo de entidades (Associações, autarquias, 
agrupamentos, misericórdias, cooperativas e 
fundações), devendo ser eleito um representante;

Grupos de vizinhos de 5 pessoas, sendo que um 
deles será o representante.
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Etapa 1 – Loja a seleccionar

Escolha a loja Pingo Doce mais 
próxima do local de 
concretização da causa.



Cada grupo de vizinhos ou 
entidade local pode candidatar 
apenas uma causa.

O responsável pela causa é o 
elemento escolhido pelo grupo 
de vizinhos para ser o 
representante. São os dados 
desse elemento que devem 
constar neste formulário de 
inscrição.

Coloque o nome dos restantes 
apoiantes da causa, além do 
responsável da causa.



Etapa 2 – Dados dos responsáveis pela causa (2/2)

O responsável pela causa é o 
elemento escolhido pela 
entidade para ser o 
representante. Aqui deve indicar o 
nome, cargo, NIF e nº de Cartão 
de Cidadão desse representante.

Descreva brevemente os valores 

e actividades da instituição, 
para que o júri possa 
compreender qual o papel que 
ocupa na comunidade. 
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Etapa 3 – Descrição da causa

A forma como descreve a causa fará toda a diferença no processo de selecção. Antes de preencher o formulário, 
discuta com o seu grupo de vizinhos ou entidade local alguns pontos-chave que promovem a causa a concurso.
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Os vizinhos ou membros de uma 
entidade devem dar um nome 
apelativo e sugestivo à causa. 



Ex.: "Autocarro para todos".

Explique o que vai poder 
concretizar, caso seja um dos 
vencedores do Donativo Pingo 
Doce.



Ex.: Pretende-se, através do donativo 
Pingo Doce, alugar um autocarro para 
proporcionar um dia diferente aos 
idosos do Lar de Santiago para que 
possam ir visitar um local de interesse, 
pelo facto da instituição não possuir 
verbas para o efeito.

Explique porque acredita que a 
sua causa fará a diferença no 
seu bairro.



Ex.: Impacto positivo na vida dos idosos: 
permitindo e proporcionando um dia 
diferente nas sua rotinas.

Um slogan é uma frase curta, 
apelativa e que fica na memória. É 
a mensagem que será usada para 
promover a sua causa, caso seja 
uma das seleccionadas. Por isso, é 
importante criar um slogan 
criativo, dinâmico e que 
incentive o apoio à sua causa.



Ex.: Faça parte deste autocarro!

Este é o texto que será usado para 
promover a sua causa na loja e no 
site do Pingo Doce. É importante 
que seja explicativo, mas 
também apelativo e criativo 
para suscitar mais interesse.



Certifique-se de que a morada da 
causa é próxima da loja 
seleccionada.



Etapa 4 – Documentos a anexar

É obrigatório anexar alguns documentos à inscrição de uma causa. Certifique-se de que os prepara 
antecipadamente e só depois procede à inscrição no site do Pingo Doce.  


Se faz parte de um grupo de vizinhos, estes 
são os documentos de que precisa:

Declaração de compromisso com a 
causa com 5 assinaturas 

Esta declaração pode ser descarregada no 
site. Deve preenchê-la, recolher as 
assinaturas, digitalizá-la e juntar à 
inscrição no site. Qualquer candidatura 
que apresente um orçamento acima dos 
1000€ (IVA incluido) não será considerada.

Orçamento para a concretização da 
causa

Válido num período de 6 meses. A causa 
deve ser implementada nos 6 meses após 
a entrega do donativo.

2 fotografias (opcional)

Ao enviar as fotografias, autoriza o seu 
uso para efeitos de divulgação.

Comprovativo de IBAN

Se faz parte de uma entidade local, estes são 
os documentos de que precisa:


Declaração de compromisso com a 
causa

Esta declaração pode ser descarregada no 
site. Deve preenchê-la, recolher as 
assinaturas, digitalizá-la e juntar à 
inscrição no site. 

Comprovativo NIPC/NIF da entidade

2 fotografias (opcional)

Ao enviar as fotografias, autoriza o seu 
uso para efeitos de divulgação.

Comprovativo de IBAN da entidade

Orçamento para a concretização da 
causa

Válido num período de 6 meses.
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Inscrição concluída

Depois de preencher o formulário e anexar 

todos os documentos, a sua inscrição fica 
submetida com sucesso.

Será enviada uma confirmação para o e-mail indicado na inscrição. 

Caso não o receba, contacte a Linha de Apoio a Clientes 808 20 45 45.

Como preencher o formulário

Participe e transforme a sua 
comunidade num Bairro Feliz!
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