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___________________________________________________

CATEGORIA Comunidade
Nome do projeto Projecto SMS – Solidariedade Médica Social
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

O SMS pretende ajudar, de forma gratuita e humana, todos aqueles que não
têm fácil acesso a cuidados básicos de saúde, mobilizando profissionais de
saúde em regime de voluntariado para levar, junto de populações
desfavorecidas ou com necessidades especiais, as valências mais adequadas às
suas necessidades. Escolhemos, em conjunto com a comunidade médica e
entidade co-promotora local, as actividades mais essenciais para a sua
população, como avaliações nutricionais, da tensão arterial, da glicémia e
colesterol; acções de formação "Os Cinco Gestos de Socorro"; densitometrias
ósseas; electrocardiogramas; espirometrias; medições do perímetro
abdominal; oximetrias; rastreios visuais; sensibilização para a higiene geral,
oral e para o planeamento familiar.
O SMS assume uma atitude de diferenciação pela positiva, apostando na
proximidade com as pessoas e na melhoria da sua saúde, promovendo o
contacto directo com as populações. O SMS complementa o serviço prestado
pelas unidades de saúde locais através de rastreios e acções de sensibilização,
valorizando a prevenção da doença e a promoção da saúde.

Com recursos humanos especializados, garantidos pelas parcerias com várias
escolas superiores de saúde e com o financiamento integral e organização da
Tecnifar, o SMS desloca equipas de voluntários orientados e motivados, bem
como todos os recursos necessários para dar resposta às necessidades
identificadas pela comunidade médica local.
Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Enquanto parte interessada fundamental, a Comunidade obtém resposta a
necessidades que de outra forma poderia ter maior dificuldade em obter,
beneficiando gratuitamente dos serviços prestados pelo SMS. Um outro
impacte relevante do SMS nas comunidades onde intervém centra-se
essencialmente no bem-estar e na auto-estima da população.
Para os Voluntários que integram o SMS, além da possibilidade de colocar em
prática os conhecimentos que detêm, o reconhecimento pelo serviço prestado
contribui para consolidar o seu sentimento de entrega e pertença a uma
causa, que certamente os torna melhores pessoas e melhores profissionais.
As Universidades, principais Parceiros do SMS, reconhecem a mais-valia da
integração dos seus alunos em iniciativas práticas de cuidados de saúde, para
além de um significativo aumento do seu reconhecimento.
No que respeita às Entidades, o principal impacte refere-se à criação de valor
para a própria entidade, na medida em que pela via do SMS fornece uma
resposta às necessidades da sua população.
A possibilidade de os Colaboradores participarem nas ações SMS leva-os a
envolver-se com a empresa e com o próprio projeto, representando um maior
aporte de satisfação profissional e pessoal. Para além disso, potencia o
sentimento de orgulho por fazer parte de uma organização que tem
preocupações de responsabilidade social, que implementa e dá continuidade a
acções que os colaboradores valorizam e reconhecem beneficiar directamente
as comunidades mais necessitadas.
Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

A Tecnifar acredita que o sucesso reside também numa postura socialmente
mais responsável, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. A
Tecnifar foi o primeiro Laboratório Farmacêutico Português a implementar e
desenvolver na área da saúde o seu próprio projecto orientado para a
comunidade, o Projecto SMS. Ao longo dos anos, tem actuado de forma cada
vez mais consistente e progressiva ao nível da Responsabilidade Social,
posição que consolidou ao desenvolver um projeto de responsabilidade social
alinhado com o modelo de gestão e a estratégia de desenvolvimento da
empresa e considerando as orientações internacionais nesse domínio,
veiculadas na norma NP ISO 26000 – Linhas de orientação da responsabilidade
social. A integração do domínio da responsabilidade social no modelo de
gestão da organização abrange temas como a governação organizacional, os
Direitos Humanos, as práticas laborais, o ambiente, as práticas operacionais
justas, as questões relativas ao consumidor e o envolvimento e
desenvolvimento da comunidade (tema no âmbito do qual se insere o Projecto

SMS). Findo o diagnóstico das práticas já levadas a cabo pela Tecnifar de
modo a analisar o nível de alinhamento da organização com as recomendações
da norma, iniciou a implementação de um conjunto de ações em todas as
áreas funcionais da organização, no sentido de integrar a responsabilidade
social no sistema de gestão da empresa, período que atravessa no momento.
Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Direção.
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