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CATEGORIA Comunidade

Nome do projeto Somos Solidários. Somos Clínicas Leite.
Descrição do projeto

Desde a sua fundação que as Clínicas Leite (CL) se preocupam com a comunidade onde estão
inseridas e com o ambiente onde operam, reconhecendo que a sustentabilidade é um trabalho
contínuo entre empresas e sociedade.
Um dos projetos abraçados é a Consulta Solidária, uma consulta de oftalmologia gratuita a
idosos carenciados abrangidos pelo projeto Velhos Amigos, da responsabilidade da ONGD
Atlas. As CL estão ainda a desenvolver parcerias no sentido de oferecer aos beneficiários, quer
as armações e as lentes, quer a primeira fase da terapêutica.
Acreditamos Juntos é o nome da Campanha que as CL desenvolvem com a Casa da Acreditar de
Coimbra desde 2011. Desde a oferta de um parque infantil há muito sonhado pela instituição, a
um pequeno concerto com o músico André Sardet, até à oferta de um móvel para organizar o
material lúdico-pedagógico do serviço de oncologia do Hospital Pediátrico de Coimbra, as CL
desenvolveram várias campanhas, algumas junto dos seus doentes, recolhendo donativos para
esta causa.
A empresa aposta ainda na sensibilização e consciencialização para os problemas
oftalmológicos, através da realização de rastreios gratuitos e respetivo aconselhamento à

população, através da organização de palestras pedagógicas e de eventos de chamada de
atenção para patologias como a diabetes ou o glaucoma, entre outros, muitos deles em
associação com o Lions Clube de Coimbra ou com a Associação de Diabéticos da Zona Centro.
As Clínicas Leite são ainda parceiras da ACAPO para auxílio a pessoas com baixa visão que
necessitem de obter equipamentos de apoio à visão através do SAPA (Sistema de Atribuição de
Produtos de Apoio).
A empresa promove ainda campanhas solidárias em prol do Lar O Girassol e da Casa da Mãe,
para apoio às crianças e jovens em risco, que consistem em oferta de fármacos aos utentes das
instituições e em oferta de bens de primeira necessidade para aumento da qualidade de vida
das crianças e jovens.

Impactes positivos nas partes interessadas da organização
As Clínicas Leite vêem na Responsabilidade Social um pilar fundamental para o seu crescimento
enquanto empresa socialmente ativa na comunidade, colocando as infraestruturas, os recursos
humanos e os equipamentos técnicos ao serviço da comunidade local.

As Consultas Solidárias, quer sejam direcionadas para jovens em situação de vulnerabilidade
quer sejam orientadas para idosos em situações de vida frágeis, utilizam o know-how e
conhecimento técnico dos recursos humanos da organização para servir a comunidade, o que
se traduz num enriquecimento pessoal e profissional de toda a equipa. Quer os idosos, quer as
crianças em idade escolar que se encontram em situações de deficiência visual e sem nenhum
acompanhamento clínico, têm, com estas consultas, a oportunidade de melhorar a qualidade
de vida e, no caso dos jovens, aumentar o seu sucesso escolar. Observar estas alterações é
extremamente gratificante para a equipa, que se sente parte de uma mudança positiva na
comunidade onde opera.

As ações com a Acreditar têm uma característica que as distingue das outras, pois apelam ao
envolvimento dos doentes da organização nas ações desenvolvidas, convidando-os a fazer um
donativo, e comprometendo-se a doar valor igual. Esta união de esforços entre empresa e
doente é vista como algo muito positivo pela comunidade e aumenta o sentimento de
pertença do doente à organização e ao clínico que o acompanha, fazendo-o sentir parte de um
todo, sensível às causas sociais.

As ações com a Casa da Mãe e com o Lar O Girassol potenciam a integração na comunidade de
grupos em risco, já que se procura que tanto as mães adolescentes como as crianças e jovens
em situação de fragilidade familiar tenham as mesmas oportunidades no mercado académico e
de trabalho do que os jovens não institucionalizados.

Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social da
organização
As ações das Clínicas Leite centram-se na sensibilização para a prevenção da doença e para o
apoio e acompanhamento de crianças e jovens em risco.
Todas estas ações marcam um percurso de excelência norteado pelos valores de
sustentabilidade, solidariedade e responsabilidade.
Há cerca de um ano, a empresa começou a trabalhar a responsabilidade social interna, criando
programas para potenciar o bem-estar físico e emocional do trabalhador, fomentando boas
práticas de trabalho na organização. São disso exemplo os programas internos direcionados à
conciliação da vida pessoal e profissional, ao incentivo aos estudos académicos, no apoio à
doença e na constante aposta na formação da equipa de trabalho.
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