BDAA - Base de Dados de Apoio ao Associativismo (nº
1 do artº 6º do RAA)
Nº

Categoria /
personalidade
Jurídica

Nome

Missão

SEDE SOCIAL (MORADA)

Sede na
Freg

EMAIL

SITE

Associação de direito privado, sem fins lucrativos, de carácter
desportivo, social, cultural e de lazer. A ADCPN tem como fins a
Estrada de Moscavide, nº 66 - 8º Frente
promoção de atividades desportivas, recreativas, culturais e de lazer,
1800-279 LISBOA
organização de eventos desportivos e, ainda, a promoção da prática
desportiva de modalidades adaptadas, de recuperação física e sénior.

S

adcpn@adcpn.pt

https://www.adcpn.pt/

Identificar, desenhar e implementar estratégias e ações que
contribuam para atenuar as dificuldades de acesso à educação e
combater a iliteracia na Comunidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP), cooperando com as populações e autoridades locais e
incentivando o exercício de uma cidadania ativa.

N

geral@aidglobal.org

http://www.aidglobal.org/

Promover e apoiar nas disciplinas em que os adolescentes apresentem
insucesso escolar. Acompanhar e orientar os adolescentes nos casos Rua Manuel Mendes, Lote 10, 4º Letra D em que exista pretensões de abandonar a escola. Acompanhar e
1800-251 Lisboa
orientar os adolescentes que apresentem comportamentos de risco.

S

psis.arc@hotmail.com

4

S/ fins Lucrativos

Defesa, conservação e valorização do património local, melhoria das
condições ambientais e de qualidade de vida, participação na gestão
de instalações e equipamentos locais de interesse comum, cultural,
Parque do Tejo, Passeio Herois do Mar,
desportivo ou de lazer, fomentar a participação da população da sua Casa do Arboreto - 1980-374 Lisboa
área na discussao nos problemas que, direta ou indiretamente digam
respeito à população.

S

jafc1952@gmail.com

http://amcpn.pt/

5

Associação de Pais e Encarregados de Educação
Rua das Gaivotas em Terra, Lote 3.12 S/Fins Lucrativos Visa a defesa e a promoção dos interesses dos seus associados em
dos Alunos da Escola Básica e Jardim de
Escola Básica Parque das Nações, 1990Associação Pais
tudo quanto respeita à educação e ensino dos seus filhos e educandos
Infância Parque da Nações
601 Lisboa

S

presidente@apepn.pt

www.apepn.pt

6

Associação
Desportiva sem
fins Lucrativos

Associação Desportiva Boys Just Wanna Have
Fun - Sports Club

Formação e desenvolimento da personalidade humana pela pratica
desportiva: Incentivo da pratica de atividades desportivas e
recreativas; participação em competições e eventos desportivos e a
promoção de meios de distração e cultura aos seus associados.

S

tesouraria@bjwhf.org

www.bjwhf.org

7

Ass. Humanitária

Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Cabo Ruivo

Proteção de pessoas e bens. Prestação de socorro a feridos, doentes e
R. Montepuez 1, 1800-275 Lisboa
naufragos. Extinção de incêncios.

N

direcao@bombeiroscaboruivo.com

www.bombeiroscaboruivo.co
m

8

S/fins Lucrativos - Associação Internacional Budda's Light de
Religiosa
Lisboa

Fomentar e apoiar atividades de indole cultural, artistico ou outras,
representativas das tradições Budistas.

S

ibpslisboa@gmail.com

1

S/ fins Lucrativos - ADCPN - Associação Desportiva Parque das
Desportiva
Nações

Aidglobal-acção E Integração P/ O
Desenvolvimento Global

2

ONGD

3

S/fins Lucrativos Combater o
ALTAMENTE Jovial - Associação
insucesso escolar

Associação de Moradores e Comerciantes do
Parque das Nações

Rua de Moscavide 4, 1990 Lisboa

Rua da Nau Catrineta, Lote 9 - r/c Dtº 1990-184 Lisboa

Rua da Centieira, nº 35 - 1800-056 Lisboa

9

10

S/ fins Lucrativos
de natureza civica, Associação Tito de Morais
lúdica e cultural

IPSS

Realização de actividades de natureza cultural, social e cívica, entre
outras, com o fim de evocar a obra e a vida do Eng.º Manuel Alfredo
Tito de Morais.

Av. Afonso Costa, nº 10, 3º Esq.º, 1900034 Lisboa.

N

geral@titomarais.pt ;
cristina.alves@titomorais.pt

http://www.titomorais.pt/

Associação Vida Abundante - Projecto "Mais
Vida!"

A Associação Vida Abundante, é uma instituição particular de
solidariedade social de utilidade pública comprometida e dedicada a
promover o desenvolvimento pessoal do indivíduo ao nível
Rua Padre Abel Varzim nº 13 - Loja Bairro
tridimensional – espírito, alma e corpo – baseado em valores cristãos
Casal dos Machados 1800-291 Lisboa
que pregam a justiça social. É vocacionada para a realização de acções
e projectos que têm como alvo possibilitar às pessoas, condições para
uma vida com dignidade e respeito.

S

espaco.crescer@avabundante.org;
lidia.ccva@gmail.com

http://www.ccva.org/

S

office@bigheartassociation.com

Rua João Pinto Ribeiro, 103 A - 1800-233
Lisboa

S

presidente.cdom@gmail.com;
geral@cdom@gmail.com

Rua João Pinto Ribeiro, 103 B - 1800-233
Lisboa

S

geral.cdom.pn@gmail.com

S

geral@agr1100.cne-escutismo.pt

http://agr1100.cneescutismo.pt/

https://www.crevide.pt/

11

S/ fins Lucrativos

Big Heart Association

Associação Internacional que visa promover o valor da generosidade e
voluntariado e da humanização da sociedade em geral. A promoção Avª D. João II, nº 35 - 11º A - 1990-083
do respeito e integridade humana, igualdade de oportunidades e de Lisboa
genero e direito à felicidade

12

Clube Desportivo

CDOM - Clube Desportivo Olivais e Moscavide

Fomento da prática de atividades desportivas e culturais

13

Clube Desportivo

CDOM - Clube Desportivo Olivais e Moscavide Atividades desportivas e culturais, recreativas e sociais
Parque das Nações

14

S/ fins Lucrativos CNE - Agrupamento 1100 Pq. Nações
Juvenil

Escutismo Católico Português é uma associação de juventude,
sem fns lucrativos, destinada à formação integral de jovens, com base Passeio do Levante, Lote 4.81.01 -1990no método criado por Baden-Powell e no voluntariado dos seus
000 Lisboa
membros.

15

IPSS

Crevide - Cresche Popular de Moscavide

Apoio à infância e juventude; apoio a crianças e jovens em risco; apoio Rua Artur Ferreira da Silva, nº 18 - 1885a familiares, idosos e pessoas com deficiências e incapacidades.
010 Moscavide

N

secretaria@crevide.pt;
ana.silva@crevide.pt

Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação do
Parque das Nações

Difusão e aplicação dos principios fundamentais da Cruz Vermelha e
das convenções de Genebra, designadamente na defesa da vida,
saúde e dignidade humanas, fomentando e organizando a
colaboração voluntária e desinteressada das pessoas singulares e
coletivas, públicas ou privadas, na atuação e sustentação da
instituição ao serviço do bem comom.

Casa do Arboreto, Passeio Heróis do Mar
- 1980-374 Lisboa

S

jafc1952@gmail.com

Rua Padre Abel Varzim, Lote 3 - Cave E Bairro Casal dos Machados 1800-291
Lisboa

S

associacaoentrementes@gmail.co
m

N

secretariageral@nunodelgado.net

16

Instituição
Humanitária não
Governamental

17

IPSS

Entrementes Associação

Intervir ao nivel da proteção e da integração familiar, sócioprofissional e comunitária de individuos maiores de 16 anos,
pertencentes a grupos de risco, no âmbito da Psiquiatria e da saude
mental. Tem ainda como missão intervir através da conceção,
implementação e exeução de ações no dominio das vertentes
comunitária, clinica e psicosocial.

18

Clube Desportivo

Escola de Judo Delgado

Ser um clube de judo; promoção e organização de atividades fisicas e Rua das Trinas, 131 - 1º - 1200-855
desportivas com finalidades lúdicas, formativas ou sociais
Lisboa

https://ptpt.facebook.com/CDOMosca
vide/

IPSS

Fabrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora dos
Navegantes do Parque das Nações

Estimular e acelerar o crescimento da vida cristã e a criação de uma
comunidade unida e abrangente deste extenso núcleo populacional,
desenvolvendo uma pastoral específica, que responda às
características culturais dos habitantes e às suas necessidades
espirituais.

20

S/ fins Lucrativos

Federação Nacional de Entidades de
Reabilitação de Doentes Mentais

Apoiar e promover consultoria às entidades que intervêm na
reabilitação de doentes mentais; atuar junto de orgãos de decisão e
poder no sentido de sensibilizar par a aimportância das atividades
desenvolvidas pelas associações.

Avª António José de Almeida, 26 - 1000043 Lisboa

N

geral@fnerdm.pt

21

S/ fins Lucrativos

FNERDM Federação Nacional de Entidades de
Reabilitação de Doentes Mentais

Ser uma rede nacional de entidades que desenvolvem serviços de
reabilitação na área da doença mental.

Avª António José de Almeida, 26 - 1000043 Lisboa

N

geral@fnerdm.pt

www.fnerdm.pt

Avª do Brasil, 53 D - Parque de Saúde de
Lisboa, Pailhão 13 - 1700-063 Lisboa

N

patriciaboura@fundacaodogil.pt

http://www.fundacaodogil.p
t/

Avª D. João II, 36 - 8º Piso - 1998-017
Lisboa

S

Susana.Mendes@vodafone.com

http://www.vodafone.pt/

19

Passeio do Levante, Lote 4.81.01 Parque
das Nações 1990-503 Lisboa

S

geral@paroquia-navegantes.org

http://www.paroquianavegantes.org/

22

Fundação

Fundação do GIL

Contribuir para o bem estar, a valorização pessoal e a plena
integração social das crianças e dos jovens, mediante a realização,
promoção e participação ou patrocinio de ações de caracter cultural,
educativo, artistico, cientifico, social e de assistência.

23

Fundação

Fundação Vodafone

Promoção da investigação cientifica e tecnológica que contria para o
desenvolvimento da sociedade de informação.

N

info@galforlife.org

www.galforlife.org

pedro.mateus93@gmail.com

https://tecnico.ulisboa.pt/pt
/tag/formula-student/

24

Ambientalista

GAL - Global Association for Life

Promover e dinamizar um mercado voluntário de créditos de carbono,
através de uma plataforma de financiamento colaborativo, para
Rua Guilherme Gomes Fernandes, Nº 23 promover e financiar projetos que promovam o desenvolvimento
3º Esq. - 2675-370 Odivelas
sustentável.

25

Associação
Estudantes

IST - Núcleo Formula Student - Associação
Juvenil de Engenharia

Desenvolvimento de protótipos de engenharia; participação em
atividades lúdico-formativas na área da engenharia; Desenvolvimento Avª Rovisco Pais, Nº 1 - 1049-001 Lisboa
de estudos.

N

26

IPSS

Navegar - Associação Humanitária para a
Cooperação e Desenvolvimento

Apoio domiciliário, Orientação vocacional e profissional, Atividades
culturais, Aconselhamento parental

Passeio do Levante, Lote 4.81.01 - 1990522 Lisboa

S

27

Clube Desportivo

Navigators Sport Club (Clube Parque das
Nações)

Clube cultural, desportivo e social promove a atividade fisica e
desportiva com grande impacto nas modalidades de ginástica
acrobática e Tenis

Passeio dos Herois do Mar, Casa do
Arboreto

S

geral@navigatorscpn.org;
vascoalves54@gmail.com

http://www.navigatorscpn.or
g/

Largo Calderon Dinis, nº 6 - 2º C - 1800919 Lisboa

S

nutxiga.aiss@gmail.com

https://ptpt.facebook.com/NuTxiga/

info@navegar.pt

http://www.navegar.pt/

28

S/ fins Lucrativos

Nutxga - Associação Intercultural de
Solidariedade Social

apoio a crianças e jovens; apoio à integração social e comunitária;
proteção dos direitos e interesses específicos dos imigrantes e dos
seus descendentes residentes em Portugal; prevenção e combate ao
racismo e xenofobia.

29

IPSS

PCI - Paramédicos da Catrastofe Internacional

Ajuda Humanitária nacional e internacional

Rua Pedro Alvares Cabral

N

presidente@paramedicointernacional.org

http://www.paramedicointernacional.org/

30

S/ fins Lucrativos

Refood - Parque das Nações

Recolha e entrega de alimentos a agregados carenciados

Rua Manuel Mendes, Lote 20, Cave D,
1800-251 Lisboa Bº Quinta das
Laranjeiras, Parque das Nações

S

refoodparquenacoes@gmail.com

https://www.facebook.com/
RefoodParqueDasNacoes

31

S/ fins Lucrativos

Seawoman - Associação para a Promoção da
Mulher através do Desporto e Atividades
Náuticas

Promoção da Mulher através do desporto e atividades nauticas, em
particular a vela

N

geral@seawoman.org

www.facebook.com/seawom
anproject
www.velamais.org

32

IPSS

Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra
Nacional da Pastoral dos Ciganos

Desenvolvimento de trabalho prioritário, junto da comunidade de
Largo Ramada Curto, Lote 5 - r/c B - 1800etnia cigana; Apoio a crianças jovens dos Bairros Casal dos Machados
327 Lisboa
e Quinta das Laranjeiras.

S

past.ciganos.sdl@sapo.pt

http://www.pastoraldosciga
nos.pt

Rua Ivone Silva, nº 6 (Edificio ARCIS), 6º
Esq. 1069-130 LISBOA

N

geral@sppneumologia.pt

http://www.sppneumologia.
pt/

Bairro 11 de março, Nº 9 - Encosta do Sol
- 2650-161 Amadora

N

geral@uve.pt;
henrique.sanchez@uve.pt

www.uve.pt

33

S/ fins Lucrativos

SPP - Sociedade Portuguesa de Pneumologia

Promoção de uma saúde respiratória de qualidade, estimulando o
estudo e a divulgação de todas as vertentes técnico-científicas e
assistenciais relacionadas com o aparelho respiratório, sob qualquer
aspeto ou modalidade, nomeadamente a investigação científica, a
formação dos profissionais, a prestação de cuidados aos doentes e a
sua defesa junto dos poderes públicos.

34

Ambientalista

UVE - Associação de Utilizadores de Veículos
Elétricos

Impulsionar a mobilidade elétrica, realizar encontro, conferências e
ações de formação sobre mobilidade elétrica

Rua Cláudio Nunes 31 C/V DTA. - 1500
Lisboa - Benfica

