
 
REGULAMENTO  

 

3ª Edição da Iniciativa NATAL SOLIDÁRIO 2013 - “Partilhe o seu Natal” 
DGEstE - Direção de Serviços da Região Alentejo 

 
 

1. Disposições Gerais: 
A 3ª Edição da Iniciativa NATAL SOLIDÁRIO da DGEstE - Direção de Serviços da Região Alentejo, a qual nos dois 
anos anteriores se intitulou “Um Brinquedo uma Criança Feliz”, uma ação de angariação de brinquedos a distribuir 
pelas crianças de instituições de apoio a crianças e jovens, será neste Natal de 2013 uma campanha de recolha de 

alimentos essenciais e de livros infanto-juvenis e intitular-se-á “Partilhe o seu Natal”. 
 

2. Data de recolha de alimentos e livros:  
A referida campanha decorrerá entre os dias 2 de dezembro de 2013 a 3 de janeiro de 2014 ou em datas a 
designar pela entidade que efetua a angariação. 
 

3. Local de Recolha: 
A designar pela entidade que efetua a angariação. 
 

4. Designação da instituição de apoio a famílias e crianças carenciadas: 
Os alimentos e os livros infanto-juvenis angariados serão distribuídos pela(s) instituição(ões) de apoio a famílias e 
crianças carenciadas ou às próprias famílias carenciadas escolhidas pela entidade que efetua a angariação. 
 

5. Data de distribuição/entrega de alimentos e livros:  
Os alimentos e os livros infanto-juvenis angariados serão doados pela instituição de apoio a famílias e crianças 
carenciadas em data a determinar por esta(s). 
 

6. Divulgação da Campanha: 
Esta campanha será divulgada pelas Escolas da área de influência da DGEstE-DSRAlentejo de forma a incentivar o 
desenvolvimento de iniciativas semelhantes nas respetivas comunidades. 
 

As instituições regionais da Administração Pública da Região Alentejo serão também convidadas a aderirem a esta 
iniciativa.   
 

7. Alimentos sugeridos para doação:  
 

Arroz Massas Feijão Grão 

Azeite Óleo Leite Café Ou Chocolate Em Pó 

Cereais Bolachas Papas Açúcar 

Farinha Enlatados (Leguminosas, Salsichas, Atum, Legumes, Compotas e conservas diversas) 

 
 
 
Mais informações: 
M.ª Fátima Cabanas Carvalho 
DGEstE-DSRAlentejo 
E-mail Geral: atendimento.dsrale@dgeste.mec.pt 
Telefone Geral: 266 757 900 

 
 
 
 


