
De: Sara.Santos@lidl.pt [mailto:Sara.Santos@lidl.pt]  

Enviada: 15 de dezembro de 2017 12:00 
Para: Secretaria Geral 

Assunto: Lidl DRS | CM Barreiro - doação de bens não alimentares 
  
Boa tarde,  
 
vimos pelo presente questionar quanto ao vosso interesse em levantar uma doação de artigos 
não alimentares.  
 
Estes artigos encontram-se no nosso entreposto na Marateca, Palmela e correspondem a 11 
paletes (ver pf dimensões abaixo).  
 
Caso seja do vosso interesse, solicitamos algumas informações para articularmos essa mesma 
doação:  
 
1) Dados para Documentos de Doação  
 
Para emissão dos documentos de doação, indiquem-nos pf os seguintes dados da vossa 
instituição:  
Nome  
Morada  
NIPC  
Telefone de contacto  
Email de contacto  
Pessoa de contacto  
 
2) Sobre os artigos não alimentares  
 
São artigos variados, podem incluir têxteis lar; roupa de de homem, senhora ou criança; artigos 
de cozinha: artigos de jardim; ferramentas; pequenos eletrodomésticos; material escolar, 
brinquedos; entre outros.  
Os artigos encontram-se em paletes dentro de caixas e não estão separados por categorias. O 
levantamento será sempre da quantidade total de artigos, em caso de terem um meio de 
transporte pequeno, podem desmanchar as paletes e levar apenas as caixas, sem as paletes.  
As paletes são volumosas: largura e comprimento são fixos, a altura pode variar: Largura 
1,20m x Altura 2m x Comprimento 0,80m  
 
3) Local de levantamento  
No nosso entreposto na Marateca, na morada abaixo:  
 
Lidl - Direção Regional Sul  
Herdade das Ferrarias, E..N. 10  
 
4) Data do levantamento  
3ªf, 09/01/2018 entre as 08h00 e as 11h00  
 
Necessitamos de pelo menos 5 dias úteis para emissão dos documentos de doação.  
 
5) Sobre o levantamento dos artigos  
É imprescindível levar o carimbo da instituição para carimbar os documentos de doação e para 
fazer o levantamento da mercadoria.  
As paletes vazias terão de ficar no entreposto/na loja ou ser devolvidas posteriormente.  
 
6) Declaração de receção  
No dia do levantamento os documentos de doação têm de ser assinados e carimbados com o 
carimbo da instituição. No fim do ano fiscal, serão contactados pelo nosso Dep. de Impostos 
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para emissão de um recibo de donativo com o valor da doação recebida.  
 
Qualquer questão, pf disponham 

 
Cumprimentos/Mit freundlichen Grüssen  
Sara Santos  
Lidl & Cia.  
Rua Pé de Mouro, nº18, Linhó  
2714-510 Sintra - Portugal  
Tel: 00351\219102262  
Fax: -  

 
  

 


