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

___________________________________________________

CATEGORIA Voluntariado
Nome do projeto Só Esperança
Descrição do projeto
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de
suporte à candidatura)

- Iniciativa de distribuição de cabazes de Natal a famílias carenciadas, e entrega de brinquedos
a crianças na época natalícia;
https://www.facebook.com/josecarlos.ferreirarebelo/posts/708129602701726
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-solidaria-entrega-cabazes-de-natal-4
- Habitat, ajudamos a construir casas para famílias mais carenciadas;

https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-ajuda-na-reabilitacao-de-casa-de-umafamilia-carenciada
https://www.sobarroso.pt/noticias/a-so-barroso-ajudou-a-habitat-na-construcao-demais-uma-habitacao

- PAB (Associação Projeto Animais de Barcelos), ajudamos os animais a encontrar um lar e a
terem toda a dignidade que merecem;
https://www.facebook.com/SoBarroso/photos/a.344566022252438.75170.173818162660559
/457149534327419/?type=3&theater
https://www.facebook.com/animaisbarcelos
https://www.facebook.com/animaisbarcelos/photos/pcb.952896634809388/95289649147606
9/?type=3&theater
https://www.facebook.com/animaisbarcelos/photos/pcb.950195705079481/95019317507973
4/?type=3&theater
https://www.facebook.com/animaisbarcelos/videos/936571669775218/
- Incentivamos a prática desportiva e um estilo de vida saudável através da organização de
eventos e do apoio a atletas de alta competição;
https://www.sobarroso.pt/noticias/a-so-barroso-patrocina-o-triatleta-antonio-salgado
https://www.sobarroso.pt/noticias/caminhada-ecologica-so-barroso-2016-novo-video

https://www.sobarroso.pt/noticias/a-contacto-futsal-vence-o-espinho-activo-em-jogocomplicado
- Incentivamos o desporto nos mais novos;
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-e-o-patrocinador-oficial-do-benjamins-atleticocabeceirense

- Apoiamos outras organizações de cariz social;
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-a-ahau-na-entrega-de-mais-umacadeira-de-rodas
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-banco-alimentar-contra-a-fome
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-o-ii-congresso-nacional-decuidados-continuados
https://www.sobarroso.pt/noticias/galardao-clib
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-organizacao-solidaria
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-a-associacao-humanitaria-acoesunidas
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-a-instituicao-surpresa-na-felicidade
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-a-instituicao-samaritanos-missao-decaridade

https://www.sobarroso.pt/so-barroso/responsabilidade-social
Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

Estas ações integradas produzem um resultado que se traduz em benefícios para as pessoas
envolvidas, e para a sociedade como um todo.
A prática do voluntariado, tem como objetivo gerar uma onda de solidariedade entre todos e a
vontade de fazer mais, porque trazemos a satisfação de receber um sorriso e o coração
preenchido.
Existe uma aproximação dos colegas de trabalho, no interesse comum da ajuda ao próximo,
onde tentamos envolver a família, os amigos e os nossos clientes, remamos todos para no
mesmo sentido, juntos somos maiores, somos mais fortes, somos mais felizes, somos Só
Esperança.

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

A Só Barroso reconhece a responsabilidade das suas ações e neste sentido procura
desempenhar um papel ativo na envolvente económica e social de forma a contribuir para
uma sociedade mais justa e solidária.
Para além das iniciativas anuais, temos iniciativas semanais e durante todo o ano. Sempre que
precisam nós, estamos presentes, e a nossa mão amiga estende-se…
https://www.sobarroso.pt/so-barroso/responsabilidade-social
A Só Barroso e o ano de 2016 (vídeo):
https://www.sobarroso.pt/noticias/video-institucional-da-so-barroso-jantar-de-natal-2016-2
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