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CATEGORIAS A QUE SE CANDIDATA
EIXO I RESPONSABILIDADE SOCIAL
Este eixo visa reconhecer as práticas de responsabilidade das organizações entendidas como as práticas que
se relacionam com a responsabilidade pelos impactes das decisões e atividades da organização na sociedade
e no ambiente através de uma conduta ética e transparente. Este eixo subdivide-se em 10 categorias para
melhor enquadrar as iniciativas organizacionais.

 DIREITOS HUMANOS
 TRABALHO DIGNO E CONCILIAÇÃO
 AMBIENTE: Redução de impactes
 AMBIENTE: Água e Energia
 MERCADO
X COMUNIDADE
 VOLUNTARIADO
 PARTES INTERESSADAS
 COMUNICAÇÃO
Com o apoio de:

EIXO II OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Com base nos valores, missão e objetivos da Agenda 2030 da ONU, assim como os compromissos da aplicação
dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), as categorias alvo de reconhecimento, são:

 ODS 1- ERRADICAR A POBREZA
ODS 2- ERRADICAR A FOME
 ODS 3- SAÚDE DE QUALIDADE
 ODS 4- EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
 ODS 5- IGUALDADE DE GÉNERO
 ODS 6- ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
 ODS 7- ENERGIAS RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS
 ODS 8- TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO
 ODS 9- INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
 ODS 10- REDUZIR AS DESIGUALDADES
 ODS 11- CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
 ODS 12- PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS
 ODS 13- AÇÃO CLIMÁTICA
 ODS 14- PROTEGER A VIDA MARINHA
 ODS 15- PROTEGER A VIDA TERRESTRE
 ODS 16- PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
 ODS 17- PARECIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS

CATEGORIA Eixo I Responsabilidade Social
Com o apoio de:

Nome do projeto: Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil da Cáritas da Ilha Terceira (CDIJ-CIT)

Destinatários do projeto: Jovens em situação de maior vulnerabilidade social na Ilha Terceira, entre os 14 e
os 25 anos

Descrição do projeto
O CDIJ-CIT é uma estrutura de âmbito comunitário vocacionado para a promoção do desenvolvimento
saudável de jovens que se encontram em situações de risco e facilitador de uma verdadeira integração social
dos mesmos, pelo desenvolvimento das competências pessoais, sociais, educativas e de empregabilidade.
Foco na formação sociocultural, orientação vocacional. Preocupação para a prevenção das dependências e
promoção da saúde.
É um espaço multifacetado de trabalho com jovens em situação de maior vulnerabilidade social e em perigo
de risco de exclusão social, quer em contexto escolar, quer extraescolar, que abrange diversas componentes
e parcerias, nomeadamente uma articulação com a Unidade de Formação da Cáritas da Ilha Terceira.
Conta com a Plataforma de Encaminhamento é a primeira estratégia de captação e estabilização de jovens
através de atividades de grupo e individuais, mas também diversas ações em contexto escolar. Nas atividades
de grupo, salientam-se a promoção de competências pessoais e sociais, mas também competências técnicas
em oficinas de agricultura, culinária e artes.
Na sua existência foram implementados diversos projetos, nomeadamente: Projeto (In)Forma-te, A Par e
Passo, Terra Nostra – Capacitação com Raízes, TRAD(E)-IN – Tradição, Restart que fomentam a intervenção
de jovens em risco entre os 14 e os 25 anos, existindo desde 2007.
Participam nas diversas ações, uma média de 80 jovens por mês e com intervenção já realizada com cerca de
1000 jovens desde a sua implementação.

Links com informações importantes de suporte:

Dia Porta Aberta CDIJ: https://www.youtube.com/watch?v=oaBdNewqJ7M
Inauguração Sala de convívio: https://www.youtube.com/watch?v=p8eW7QV799A
Inauguração sala de convívio II: https://www.youtube.com/watch?v=UsR9L7qNVb4
Projeto TRAD(E)-In – apresentação: https://www.youtube.com/watch?v=kdGtQbzIadc
Projeto TRAD(E)- In encerramento: https://www.youtube.com/watch?v=Zs78lT-YI38
Caso sucesso: https://www.youtube.com/watch?v=ZXZJ26pjEeE
Ação de sensibilização: https://www.youtube.com/watch?v=zgxwKTPKR2c
Projeto Terra Nostra - https://www.youtube.com/watch?v=GrJj9hwZpo4
Inauguração Sede da Cáritas e do CDIJ: https://www.youtube.com/watch?v=OnUSBT_ToLI
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Impactes positivos nas partes interessadas da organização
Desde a sua criação até à atualidade, o CDIJ-CIT revela-se uma estrutura de e para a comunidade com
enfoque no seu público-alvo, na sua qualificação e (re)integração com sucesso na sua comunidade. A
capacidade de se adaptar às necessidades e às diferentes realidades. O número significativo de jovens
integrados nas suas ações, nomeadamente o número de jovens que concluíram com sucesso o seu percurso
formativo de equivalência ao 6º e 9º ano de escolaridade; o elevado número de projetos desenvolvidos por
esta estruturo financiados por entidades nacionais e internacionais, permitiram obter resultados de sucesso,
mas também um aumento de confiança dos jovens nas nossas respostas de intervenção social, e ainda num
sentimento de conforto, segurança valorização por vários agentes privados e públicos na Ilha Terceira.
O trabalho já desenvolvido, permitiu a recuperação de jovens para formações académicas, profissionais e
ainda, resultado de muito trabalho e dedicação, à integração de dezenas de jovens no mercado de trabalho
local, potenciando a redução do possível número de jovens em situação de pobreza e beneficiários de apoios
sociais. Este é um caminho que conta com inúmeras parcerias, que ano após ano, são sempre mais,
fortalecendo o trabalho de intervenção social desta valência da Cáritas Ilha Terceira.

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

A missão da Cáritas da Ilha Terceira (CIT) alicerça-se no lema de “sempre mais próximo do próximo”
assumindo o compromisso de prestar ajuda em situação de emergência, na animação pastoral e combate à
pobreza e exclusão social, promovendo o desenvolvimento humano e a justiça. Assenta a sua visão para que
no presente e no futuro as pessoas pobres, excluídas e em risco de exclusão, tenham ao seu alcance o suporte
económico mínimo e ajuda capacitadora que lhes permita iniciar processos de plena inserção comunitária e
autonomia. Pretende consciencializar a população açoriana sobre a realidade da pobreza e exclusão, as suas
causas, assumindo uma consciência critica, de denúncia e participação social na mudança das estruturas e
no auxílio aos mais fragilizados, agindo com sobriedade, na edificação de um mundo melhor. Promove os
valores da cooperação, solidariedade, proximidade, sustentabilidade, oportunidade, desenvolvimento e
profissionalismo. A missão assenta nos princípios e ações do CDIJ-CIT de apoiar jovens em situação de
exclusão social tendo diversificado a sua intervenção com estratégias e projetos inovadoras e com impacto
local muito significativo merecendo já um Voto de Louvor pela Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo
no ano de 2018 pela capacidade de inovação e de responsabilidade social apoiando centenas de jovens em
encontrar um rumo de vida saudável e positivo.

Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Administração.
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