
Bairro Feliz

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

Como funciona?

FASE 2

Avaliação
De 3 jun a 9 set

Todas as causas serão avaliadas 
por um grupo de jurados externo e 

interno do Pingo Doce. Serão 
selecionadas duas ideias finalistas 

para cada uma das lojas.

FASE 4

Entrega donativo
22 out

A causa mais votada por cada 
bairro em que há uma loja  

Pingo Doce, recebe o donativo 
Pingo Doce no valor 

correspondente ao orçamento 
entregue na inscrição, até 1000€.

FASE 3

Votação
De 10 set a 22 out

Sempre que visitar a sua loja Pingo 
Doce e realizar uma compra igual 

ou superior a 10€, recebe uma 
“Moeda Bairro Feliz” para poder 
votar na sua causa favorita. O 

limite são 3 moedas por compra.

FASE 1

Inscrição
De 19 abr a 2 jun

Qualquer entidade local ou 
grupo de 5 vizinhos pode 

submeter uma ideia para melhorar 
o seu bairro. Todas as causas 

devem apresentar um orçamento 
até 1.000 euros para serem 

concretizadas e cumprir o 
regulamento.

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! 



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



Escreva o nome do responsável pela causa

Nome completo do responsável pela causa

Escreva o NIF do responsável

NIF do responsável

_ _ _ _ - _ _ _

Código-postal

Escreva o e-mail

E-mail

Escreva o e-mail

Confirmar e-mail

Escreva o contacto telefónico

Contacto telefónico

Escreva a localidade

Localidade

Escreva o número de identificação

N.º de identificação

Data de nascimento

DD / MM / AAAA

Tipo de documento

Selecione um tipo de documento

Escreva a morada do responsável pela causa

Morada do responsável pela causa

Como tomou conhecimento do Programa Bairro Feliz?

Selecione a opção

Nome dos restantes apoiantes da causa

Escreva o nome do apoiante pela causa

Nome do apoiante

Escreva o nome do apoiante pela causa

Nome do apoiante

Escreva o nome do apoiante pela causa

Nome do apoiante

Escreva o nome do apoiante pela causa

Nome do apoiante

_ _ _ _ - _ _ _

Código-postal

_ _ _ _ - _ _ _

Código-postal

_ _ _ _ - _ _ _

Código-postal

_ _ _ _ - _ _ _

Código-postal

Escreva o e-mail

E-mail

Escreva o e-mail

E-mail

Escreva o e-mail

E-mail

Escreva o e-mail

E-mail

Apoiante 1/4

Apoiante 2/4

Apoiante 3/4

Apoiante 4/4

É a primeira vez que se inscreve numa edição do Bairro Feliz?

Sim Não
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Como preencher o formulário

Etapa 1 – Loja a selecionar

Etapa 2 – Dados dos responsáveis pela causa

Escolher loja
 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.

Quem é o responsável pela 
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.

Identificar os restantes 
apoiantes da causa

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

 Insira os dados de e-mail, n.º de 
identificação e morad

 Clique sobre a barra com botão 
mais (+) para adicionar os 
restantes apoiantes da causa 
(máx. de 4 apoiantes)

Notas gerais

Quem se pode candidatar?

 Todo o tipo de entidades 

(Associações, autarquias, 
agrupamentos, misericórdias, 
cooperativas, fundações, IPSS, entre 
outras), devendo ser eleito um 
representante;

 Grupo de vizinhos

5 pessoas, sendo que um deles será o 
representante.
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Como preencher o formulário

Etapa 3 – Descrição da causa

A forma como descreve a causa fará toda a diferença no processo de seleção. Antes de 
preencher o formulário, discuta com o seu grupo de vizinhos alguns pontos-chave que 
promovem a causa a concurso.

Do que se trata esta causa?

 Os vizinhos ou membros de 
uma entidade devem dar um 
nome apelativo e sugestivo à 
causa.



Ex.: "Autocarro para todos".

O que vai concretizar?

 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 de 
a instituição não possuir verbas 
para o efeito.

Do que se trata esta causa?

 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.

Qual é a morada onde se vai 
realizar a causa?

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

Preencha os dados da causa
Conte-nos o que pretende melhorar no seu bairro, quem quer ajudar e dê um nome à sua causa.

Um nome sucinto e criativo, que sugira de que se trata a causa.

Nome da causa

Área de atuação

Seleccione uma área

Nº de beneficiários impactados

Seleccione uma opção

Público-alvo

Seleccione um público-alvo

0 / 50 caracteres

3

Qtd

Ex: Equipamentos de ginástica 

Bem ou Serviço

Ex: Ajudar os idosos a fazer fisioterapia

Objetivo

Bens ou serviços a adquirir (máximo de 15 itens)

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

Morada de concretização da causa

_ _ _ _ - _ _ _

Código-postal

Escreva a localidade

Localidade

Descrição, explicando o que se pretende adquirir e qual será o impacto da causa

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

Texto explicativo da causa

Texto explicativo da causa para exposição em loja. Apresentado em duas frases: Problema, Desafio/Solução + Slogan

Data prevista de concretização

DD / MM / AAAA

Valor orçamento (máximo de 1.000€ com IVA)

Orçamento, igual ao do anexo

IBAN

PT50 Para realizar a transferência, caso seja o vencedor

0 / 500 caracteres

0 / 500 caracteres
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Como preencher o formulário

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.

Submeta os anexos
Para concluir a inscrição da sua causa, entregue os seguintes documentos.

Arrastar o documento 

Pdf, doc, docx, jpeg ou png (máx. 10MB cada)

Selecionar ficheiro

Arrastar o documento 

Pdf, doc, docx, jpeg ou png (máx. 10MB cada)

Selecionar ficheiro

Arrastar o documento 

Pdf, doc, docx, jpeg ou png (máx. 10MB cada)

Selecionar ficheiro

Arrastar o documento 

Pdf, doc, docx, jpeg ou png (máx. 10MB cada)

Selecionar ficheiro

Orçamento

(válido por 180 dias / 6 meses) 

Comprovativo de IBAN


Fotografias (opcional)

Máx. 2 fotografias

Grupo de vizinhos

Estes são os documentos de que 
precisa:

 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.

 Comprovativo de IBAN

 2 fotografias (opcional)

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

Inscrição concluída

Bairro Feliz
Inscrições “Grupo de Vizinhos”

A inscrição da sua causa, com o 

n.º 123456, foi submetida com sucesso! 


Em breve irá receber um e-mail para validar 
a sua inscrição.

Voltar à página inicial

Mensagem de candidatura 
submetida com sucesso

 Depois de preencher o 
formulário e anexar todos os 
documentos, a sua inscrição é 
submetid

 Vai receber um e-mail para 
validar a candidatura 
submetida.
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Como preencher o formulário

E-mail com resumo de candidatura (1/2)

A sua inscrição, com o número 123456, foi validada e a proposta vai 
ser avaliada pelo júri do Programa. O período de avaliação e triagem 
de causas vai acontecer entre Julho e Setembro.



Durante este período, poderá ser contactado(a) pela Comissão 
Organizadora para esclarecimento de eventuais dúvidas.



Em setembro, serão comunicados os resultados sobre as causas 
selecionadas para a 2.ª fase do programa.



Bairros Felizes, Portugal Feliz!

Nome completo do responsável pela causa

António Mateus Faria

Morada do responsável pela causa

R. José Cupertino Ribeiro 8

E-mail

antonio.faria@outlook.com

Localidade

Rio de Mouro

Código-postal

2635-047

Contato telefónico

936875656

Como tomou conhecimento do Programa 
Bairro Feliz?

Outro

É a primeira vez que se inscreve numa edição 
do Bairro Feliz?

Não

Qual?

Através de um colega na rede 
social Linkedin

Nome do apoiante 1/4

Maria Isabel Mateus Silva

Nome do apoiante 2/4

Ivo Mateus

Nome do apoiante 3/4

Ana Silva

Nome do apoiante 4/4

Luís José da Luz

E-mail

mariaisabelsilva@outlook.com

E-mail

ivo.mateus@outlook.com

E-mail

ana.silva@outlook.com

E-mail

luisjoseluz@outlook.com

Código-postal

2635-047

Código-postal

2635-047

Código-postal

2635-047

Código-postal

2635-047

NIF do responsável

987123456

N.º de identificação

321987654

Data de nascimento

01 / 09 / 1970

Tipo de documento

Cartão de cidadão

Lisboa

IC 19 – Alto Do Forte, 2735–18 Sintra

A sua inscrição foi validada

Resumo de inscrição

Loja selecionada

Bairros Felizes, Portugal Feliz
E-mail com o resumo da 
candidatura efetuada

 Após validação da candidatura 
submetida será enviada uma 
confirmação para o e-mail 
indicado na inscriçã

 Caso não o receba, contacte o 
serviço de Apoio a Clientes  
212 41 08 74 ou 808 20 45 45 
(chamada para a rede fixa 
nacional).



Página 6/6

Como preencher o formulário

E-mail com resumo de candidatura (2/2)

Editar candidatura submetida

Consulte as perguntas frequentes aqui.



Para dúvidas e esclarecimentos ligue para o Serviço de 
Apoio a Clientes  ou  
(chamada para a rede fixa nacional).

212 41 08 74 808 20 45 45

@ 2022, Pingo Doce

Caso necessite de alterar algum dado inserido pode fazê-lo através do link abaixo.
Editar candidatura

Possibilidade de editar 
candidatura

 Possibilidade de alterar algum 
dado inserido ao clicar sobre 
“Editar candidatura”

Iniciar sessão para 
editar candidatura

Deve inserir os seguintes dados 
para editar a sua candidatura:

 N.º de inscrição da causa

Verifique no e-mail qual é o número 
da inscrição da sua causa

 NIF do responsável da causa

O número de contribuinte é um 
número sequencial, único para cada 
pessoa, destinado exclusivamente ao 
tratamento de informação fiscal.

Produtos Receitas Folhetos Lojas Apoio ao cliente Pesquisar 

Sobre nós Responsabilidade Junte-se a nós Poupa Mais Comprar onlineEncomendar comida

123456

N.º de inscrição da sua causa

987123456

NIF do responsável

Editar candidatura

Editar candidatura
Inicie sessão com os seus dados e 
substitua os campos da sua candidatura

Participe e transforme a sua 
comunidade num Bairro Feliz!
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