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CATEGORIAS A QUE SE CANDIDATA

☐ DIREITOS HUMANOS
☐ TRABALHO DIGNO E CONCILIAÇÃO
☒ AMBIENTE: Redução de impactes
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☒ COMUNIDADE
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☐ PARTES INTERESSADAS
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___________________________________________________

CATEGORIA COMUNIDADE

Nome do projeto Brain on Track
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

O Brain on Track - Sistema Integrado de Monitorização Cognitiva, criado pela
Universidade de Aveiro, é um sistema que permite a monitorização do
desempenho cognitivo de populações e grupos de doentes em risco. O
participante acede a partir do seu computador a uma plataforma web, onde
são programadas sessões de testes cognitivos, que o participante realiza de
forma autónoma - periodicamente é enviada uma mensagem para o telemóvel
a recordar a realização do teste. A cada sessão de avaliação é atribuída uma
pontuação, que é registada numa base de dados centralizada. Sempre que se
verifique algum decréscimo no desempenho o doente é orientado para uma
consulta especializada. Esta é uma ferramenta tecnológica, validada
cientificamente e pioneira a nível internacional, que permite o
acompanhamento da saúde cognitiva de grandes populações.
A HFA é utilizadora do projeto, tendo aplicado os testes a 30 pessoas e
também aos seus colaboradores. É ainda promotora do projeto junto da C.M.

Águeda, estando a apoiar o processo de licitação para comprar 1000 licenças
para serem utilizadas pelos munícipes.
Ver:
https://www.youtube.com/watch?v=WCANZ-sSAqs
https://www.brainontrack.pt/index.php
Documento “Neuroinova”
Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

O projeto atua ao nível da melhoria das condições de vida da Comunidade,
porque a identificação precoce dos défices cognitivos nestes doentes pode ser
crucial para guiar a intervenção terapêutica, o treino cognitivo, a reabilitação
funcional e o treino dos cuidadores e para antecipar necessidades sociais. No
mesmo sentido, destaque-se o facto de as monitorizações serem realizadas
através do acesso a uma plataforma na internet e não haver custos associados
à realização dos testes.
Quanto ao impacte na Saúde, a existência de um registo individual de
desempenho ao longo do tempo permite a deteção precoce de alterações,
favorecendo a sua correta abordagem. As doenças como o Alzheimer ou a
demência cerebrovascular afetam a vida de milhões de doentes e famílias,
tendo um grande impacte social e económico nas sociedades ocidentais. O
verdadeiro desafio consiste em distinguir o normal declínio cognitivo
associado à idade do início da deterioração cognitiva associada à demência. A
identificação de doentes na fase precoce da doença é importante no âmbito
da investigação clínica, para conhecer a história natural destas doenças e
avaliar a eficácia de fármacos e estratégias modificadoras da doença.
Por fim, também os colaboradores da HFA beneficiam do projeto, na medida
em que foi possível constatar o grau da saúde cognitiva dos colaboradores da
empresa.
Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Desde cedo, a HFA assumiu o compromisso de uma atuação sustentada no
âmbito da qualidade, ambiente e responsabilidade social. Ao longo dos anos,
a HFA tem vindo a apostar fortemente e a demonstrar o seu compromisso com
as questões da responsabilidade social, especialmente através da criação de
um grupo dedicado a esse tema.
No caso do projeto Brain on Track, o grupo participa ativamente na validação
do mesmo, através da divulgação e promoção do projeto junto de entidades

como a C. M. Águeda e da implementação do projeto junto dos colaboradores
da empresa.
Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Direção.

CATEGORIA AMBIENTE – Redução de impactes

Nome do projeto Instalação de Painéis de Fotovoltaicos
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

A HFA instalou 60 kW de potência em painéis solares fotovoltaicos para
produção e venda de energia a partir da energia solar. Este projeto surge da
forte motivação da HFA para reduzir os impactes ambientais decorrentes da
sua atividade, no que se refere às emissões de CO2 e na sua pegada ecológica.
Para além disso, a HFA tem na sua atuação uma tradição de responsabilidade
ambiental que nunca descurou, pelo que um projeto desta natureza justifica o
investimento avultado realizado.
Foi ainda realizada uma auditoria de eficiência energética, procedendo-se
também à troca das lâmpadas fluorescentes existentes por lâmpadas led.
Ver:
Fotografias em anexo
Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Este projeto produziu impactes muito significativos no que respeita à parte
interessada Ambiente. A instalação de painéis fotovoltaicos nas instalações
possibilitou a maximização de impactes positivos decorrentes da nossa
atividade, nomeadamente através da produção de 65000 KW de energia. Ao
mesmo tempo, o projeto possibilitou a redução de impactes ambientais
negativos, através da redução de emissões de CO2 em 101,02 ton, reduzindo
significativamente a pegada ecológica da HFA, já que essa diminuição
equivale a plantar cerca de 600 árvores.
Ao mesmo tempo, a produção de energia fotovoltaica constitui um potente
instrumento de influência da cadeia de fornecimento da HFA, na medida em
que os fornecedores consideram a iniciativa da HFA um exemplo de atuação.
Também a Comunidade beneficia do projeto, não só pelo investimento feito
pela HFA para tornar possível a realização do projeto, mas também pela
melhoria do bem-estar de todos os membros, na medida em que a produção
deste tipo de energia não produz odor nem ruído.

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

A Política da Qualidade e Ambiente adotada pela HFA demonstra o
compromisso de toda a organização para com as questões de qualidade e
ambientais. Neste sentido, têm sido reunidos esforços para desenvolver as
atividades e prestar serviços no quadro das referências do Sistema de Gestão
da Qualidade e Ambiente implementado - ISO TS 16949:2009 e NP EN ISO
9001:2008 - procurando a otimização dos processos e recursos, enquanto
fatores de melhoria contínua.
A constante preocupação ambiental é a base para promover os valores e
preocupações ambientais, no sentido da reciclagem e reutilização, da
utilização eficiente de matérias-primas, de energia e de recursos naturais,
assim como contribuir ativamente e responsavelmente para um futuro
ambientalmente sustentado.
O grupo de Responsabilidade Social é quem tem sido o motor deste tipo de
ações na empresa.
Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Direção.

CATEGORIA Comunicação

Nome do projeto Águeda Living Lab (ALL)
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

O ALL nasceu em 2012 e é uma associação que nasceu da parceria entre
empresas, com o objetivo de contribuir para a divulgação da ciência. O ALL é
composto por workshops que são usados como demonstradores de tecnologia,
espaços de divulgação onde se apresentam as tecnologias e saberes
necessários para dotar os participantes de ferramentas que possam explorar e
levar a sua imaginação mais além. É um laboratório de inovação e
desenvolvimento criativo, um “makerspace” (um espaço de criação de
tecnologia) que pretende oferecer à comunidade de participantes um espaço
de criação com equipamentos, tecnologia e apoio técnico. Esta incubadora de
ideias já organizou 29 workshops, contou a participação de 505 “makers”,

editou 4 newsletters subscritas por 2000 pessoas, preparou 20 experiências e
alavancou a concretização de 8 projetos.
A HFA coopera com o ALL desde o seu primeiro dia, disponibilizando
monitores para orientação dos workshops e promovendo o projeto.
Ver:
Vídeo “ALL 2015”
http://all.cm-agueda.pt/
Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

A Comunidade é uma das partes interessadas que mais beneficia com o
projeto ALL, especialmente no que se refere ao desenvolvimento e acesso à
tecnologia. Nos últimos anos temos vindo a assistir a uma democratização no
acesso às novas tecnologias de informação e comunicação. O avanço
tecnológico e a enorme massificação na produção de equipamentos
eletrónicos transformaram a realidade do dia-a-dia. Projetos como o ALL
possibilitam o desenvolvimento de um conjunto de ferramentas, tornando-as
cada vez mais acessíveis a todos, permitindo agora facilmente e com poucos
recursos criar novos produtos e experimentar a tecnologia de uma forma mais
tangível.
A Comunidade beneficia assim de um acesso menos restrito à tecnologia e à
ciência.
Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

O ALL é um projeto que se coaduna em todos os aspetos com a atividade da
HFA, pelo que o grupo de responsabilidade social tem dinamizado os eventos
existentes (contribuindo com a refeição e a deslocação dos oradores) e
incentivado os colaboradores da HFA a participarem.
Na HFA asseguramos o desenvolvimento de práticas nos domínios da
qualidade, ambiente, segurança, responsabilidade social e inovação e
desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, o projeto ALL concretiza aos
objetivos que definimos no âmbito da sensibilização dos trabalhadores,
visitantes e partes interessadas para os princípios que defendemos, por forma
a contribuir para o avanço e utilização do conhecimento.
Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Direção.

