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CATEGORIAS A QUE SE CANDIDATA
☐ DIREITOS HUMANOS
☐ TRABALHO DIGNO E CONCILIAÇÃO
☐ AMBIENTE: Redução de impactes
☐ AMBIENTE: Água e Energia
☐ MERCADO
x COMUNIDADE
☐ VOLUNTARIADO
☐ PARTES INTERESSADAS
☐ COMUNICAÇÃO

___________________________________________________

CATEGORIA Comunidade

Nome do projeto CERCI somos TODOS
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

A CERCIOEIRAS tem procurado, nos seus 40 anos, estar presente nas comunidades e criar
sinergias para o seu desenvolvimento sustentável. Identificam-se alguns exemplos de ações de
responsabilidade social:
Formações e Conferências sobre o tema da Deficiência, dirigidos ao público em geral, em
parceria com as Escolas de Oeiras, o ACES de Oeiras e Universidades.
Acolhimento de estágios curriculares de nível secundário e superior.
Projeto “Crescer na Diferença”, em Moçambique, para capacitar profissionais de saúde e de
educação na identificação, avaliação e apoio de crianças/jovens com deficiência, na província
do Niassa.

Valorizamos o trabalho em rede, pertencendo à Comissão Social de Freguesia de Barcarena e à
Rede Social de Oeiras e, ainda, ao Grupo da Deficiência, dinamizado pela CMO.
Voluntariado empresarial e individual, no âmbito da Campanha anual Pirilampo Mágico, da
recolha de bens/produtos, da melhoria das instalações (pintura, jardinagem, arrumação), bem
como do voluntariado permanente, ao nível das atividades regulares com os clientes.
Porque o impacto na comunidade passa também pelo impacto nos nossos clientes, ao nível da
sua inclusão social, promovemos um conjunto de eventos que oferecem momentos de lazer à
comunidade e aos nossos clientes. Ex.: 1001 Artes, Exposição de Pintura (Museu do Oriente e
Galeria Verney), atuações do grupo Korpus e Notas de Contacto, em parceria com a Orquestra
de Câmara Portuguesa, Caminhada Mágica, Sardinhada, Desfile de Moda, entre outros.

Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Constata-se que todas as ações anteriormente descritas têm um impacto positivo, pelo
número crescente de ações, de solicitações exteriores e de participantes nas mesmas.
Alguns números:
2000 horas de estágios curriculares
3527 horas de voluntariado empresarial e individual
4654,22€ investidos no projeto “Crescer na Diferença”, em Moçambique
400 participantes na Caminhada Mágica

Links:
Jornadas
Técnicas
http://cercioeiras.pt/uploads/midias/Oeiras%20Digital%20%20Jornadas%20T%C3%A9cnicas%20sobre%20a%20Diferen%C3%A7a%20%2027%20de%20novembro%202014.pdf
http://www.cercioeiras.pt/ciclo-conferencias
Crescer
na
Diferença
https://www.facebook.com/115373211819030/photos/a.117918114897873.13969.11537321
1819030/913275658695444/?type=1&theater
Campanha
Pirilampo
Mágico
2015
http://cercioeiras.pt/uploads/midias/O%20Pirilampo%20m%C3%A1gico%20est%C3%A1%20a
%20chegar!%20-%20plural&singular.pt.pdf
Caminhada
Mágica
http://cercioeiras.pt/uploads/midias/400%20pessoas%20participaram%20na%20Caminhada%
20M%C3%A1gica%20promovida%20pela%20CERCIOEIRAS%20-%20oeirasdigital.pdf
Exposição
Museu
do
Oriente
http://cercioeiras.pt/uploads/midias/CERCIOEIRAS%20inicia%20comemora%C3%A7%C3%B5es
%20dos%2040%20anos%20-%20Oeirasdigital.pdf

Voluntariado Empresarial - http://cercioeiras.pt/uploads/midias/Revista%20Vis%C3%A3o%20%2027%20de%20Novembro%202014%20%20Colaboradores%20deitam%20m%C3%A3os%20%C3%A0%20obra%20em%20projetos%20s
olid%C3%A1rios.pdf

Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Ao longo dos anos, a CERCIOEIRAS tem procurado ter um modelo de governação transparente
e de acordo com a missão, visão e valores que a norteiam.
A área da Comunidade, alvo desta candidatura, insere-se numa Politica mais vasta de
responsabilidade Social da CERCIOEIRAS para com todas as Partes Interessadas. Como
exemplo, podemos falar do pagamento a pronto aos fornecedores, dos aumentos salariais por
valor fixo (igual para todos) e não por %, de protocolos com várias empresas/serviços com
benefícios para os colaboradores, ações com os RH para aumento da motivação e do espirito
de Equipa (satisfação dos colaboradores de 85%, entre outras ações que realizamos, tendo em
consideração o impacto positivo, na vida das pessoas.
VISÃO: Uma organização de excelência e referência na construção de uma sociedade inclusiva.
MISSÃO: Integrar, educando, reabilitando e cuidando, ao longo da vida, os clientes e suas
famílias, com excelência e sustentabilidade.
VALORES:
Respeito pela Pessoa
Qualidade e Excelência
Cooperação
Responsabilidade Social
Inovação e Empreendedorismo
Responsabilidade ambiental
A acessibilidade a todos os documentos de gestão (www.cercioeiras.pt ), a flexibilidade e o
respeito pelos nossos colaboradores e clientes têm sido práticas consistentes.
A certificação pela norma ISO 9001:2008 e, sobretudo a certificação pelos Manuais de
Qualidade, de Nível A, da Segurança Social, remetem-nos para as questões e evidências de
responsabilidade social e impactos na comunidade.
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