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O Fundo de Solidariedade dos Trabalhadores da Autoeuropa “Os Cêntimos que Restam” 

Um fundo subsidiado por cerca de 2000 trabalhadores da Volkswagen Autoeuropa que de forma voluntária 

descontam até ao máximo de 0,49€ cêntimos do seu salário mensal. 

No ano de 2022 ajudamos a CASA – Centro de Apoio ao 

Sem Abrigo, que está a desenvolver projetos de apoio a 

diversas famílias carenciadas através da distribuição de 

alimentação e roupa na região de Azeitão. Este apoio 

está a ser efetuado diariamente por um grupo de 

voluntários através da recolha de toda a comida 

excedente em diversas entidades locais e da área da 

restauração. Semanalmente apoiamos cerca de 90 

famílias que constitui um universo de cerca de 260 pessoas. 

Neste momento, uma das necessidades do Centro de Apoio, é uma cozinha maior, com novos equipamentos 

para conseguir realizar as refeições de grandes dimensões. Conseguimos ajudar com uma cozinha nova, no valor 

de 4900,69€. 

 

Durante o ano, também conseguimos ajudar, a A 

ANFR – Associação Nacional de Futebol de Rua, 

também designada FUTRUA, localizada no Bairro 

Padre Cruz, foi criada a 29 de novembro de 2007, é 

uma associação privada de solidariedade social sem 

fins lucrativos (IPSS), reconhecida como pessoa 

coletiva de utilidade pública. o projeto consiste no 

desenvolvimento de atividades desportivas, fundadas nos modelos de 

educação não formal, como é o caso dos treinos e torneios comunitários 

de futebol de rua pretende contribuir para a melhoria das competências e 

para o desenvolvimento da literacia física e multifuncional dos jovens dos 

11 aos 24 anos, com percurso marcado por absentismo ou insucesso 

escolar e problemas de pobreza ou exclusão social. 

A necessidade da Instituição era material de desporto, no valor de 5990€, 

para as instalações da Instituição, de modo a criar as condições para que todos os jovens desfrutem da 

modalidade que tanto gostam.


