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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 COMUNIDADE

Nome do projeto: Laboratório de Aprendizagem e Fabricação da Casa Pia

Destinatários do projeto:
É possível identificar vários públicos-alvo, que se diferenciam em função dos seus objetivos e do tipo
de acompanhamento de que devem ser alvo por parte da equipa técnica do projeto: Jovens
Comunidade/Famílias e Empresas.

Com o apoio de:

Descrição do projeto (incluir Número de beneficiários efetivos do projeto e período temporal do projeto)
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de suporte à candidatura)

O Laboratório de Aprendizagem e Fabricação da Casa Pia de Lisboa é visto como um projeto
autónomo e inovador, tendo como elemento diferenciador, a capacidade que a Instituição tem de
colocar os seus recursos humanos, nomeadamente professores e alunos, para criação de um espaço
multidisciplinar de criatividade, lançando os padrões de ensino da Casa Pia, como referência que tem
sido na integração de jovens no mercado de trabalho.
Este projeto poderá abrir novos horizontes no que ao conceito de aprendizagem diz respeito,
potenciando novas formas de aprendizagem, assim como de cativar e semear nos jovens, a procura
de conhecimento dentro do leque que as tecnologias oferecem, e que a Casa Pia poderá disponibilizar,
privilegiando ritmos individualizados em que o saber fazer e a autonomia são incentivados.
A sua capacidade de dinamização e constante mutação em busca de inovações e tecnologias, poderá
criar um pólo de conhecimento aglutinador de criatividade.

O projeto vê a sua ambição dividida em dois projetos distintos, um Laboratório de Aprendizagem e
Fabricação, localizado nas instalações do Centro de Educação e Desenvolvimento Pina Manique, e um
móvel, o qual será concretizado num veículo motorizado, com a capacidade de se deslocar entre os
diferentes CED da Casa Pia, assim como a outras instituições.
Este projecto foi lançado em 2016 e pretende abranger todos os alunos da Casa Pia de Lisboa.

Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres- com espaços)

Jovens - Cada vez mais, a formação de jovens é entendida não como uma via alternativa ao insucesso
no ensino regular, mas sim como uma opção de qualificação e especialização profissional e uma
oportunidade concreta para uma imediata integração no mercado de trabalho. Conseguimos a
integração social de jovens, por vezes oriundos de contextos vulneráveis, disponibilizando-lhes um
conjunto de ferramentas diferenciadas que possibilitam a promoção de competências técnicas e
sociais potenciadoras da prevenção de comportamentos de risco, designadamente a capacidade de
trabalho em equipa, flexibilidade, bom relacionamento interpessoal, capacidade de pensamento crítico
e resolução de problemas.

Comunidade/Famílias - Aproximamos as pessoas da Instituição e dos serviços prestados
disponibilizando-lhes o acesso a materiais, a maquinaria específica, que possibilitam a aquisição de
novas competências, novas aprendizagens. Trabalhamos com as famílias para que estas melhorem as
suas competências e as suas formas de intervenção como pais/encarregados de educação.

Com o apoio de:

Empresas – Num mundo global em que as parcerias são essenciais, promove a articulação com uma
vasta rede de parceiros para partilha de conhecimentos com as várias entidades makers e
Laboratórios de Aprendizagem. Têm sido desenvolvidas parcerias com entidades como a TAP, Grupo
Optivisão, Altis Hotels, Puratos, Halcon Viagens, Entreposto, Servimetro que potenciam a criatividade
e uma relação próxima entre a escola e o mercado de trabalho.

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

Este projeto insere-se na nossa missão e no que consideramos ser o nosso dever e responsabilidade social. A
Casa Pia de Lisboa tem como missão integrar crianças e jovens, designadamente os privados de meio familiar
adequado, garantindo-lhes percursos educativos inclusivos, assentes, nomeadamente numa escolaridade
prolongada, no ensino profissional de qualidade e numa aposta na integração profissional e, sempre que
necessário, acolhendo-os.
Os jovens, ao longo do seu percurso formativo, desenvolvem ações empreendedoras de forma cada vez mais
autónoma e dinâmica, designadamente o voluntariado, educação para a cidadania e outras atividades do
currículo não formal, através do nosso programa de Educação e Animação Agro-Ambiental.

Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Administração.
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Com o apoio de:
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(até 1500 Caracteres – com espaços)

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