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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

Com o apoio de:

CATEGORIA – COMUNIDADE
Nome do projeto:
CEVE SOLIDÁRIA

Destinatários do projeto:
•
•
•

Indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconómica;
Alunos do ensino básico e secundário profissional;
Tecido institucional local: Instituições Particulares de Solidariedade Social; Associações Sociais e
Culturais; e, Agrupamentos de Escola.

Descrição do projeto
O Projeto “CEVE Solidária” assenta em mecanismos de cooperação com as instituições locais, não só na
disponibilização de recursos financeiros, como também de recursos técnicos e físicos internos à disposição
das instituições.
Em curso desde 2008, tem desenvolvido um conjunto de iniciativas no domínio:
- Social: em parceria com as IPSS’s locais no desenvolvimento de ações, valorização do conhecimento técnico
e entrega de donativos anuais, encarregando-as de dar o apoio direto às situações de vulnerabilidade.
Contabilizam-se como beneficiários: do banco de ajudas técnicas 80 indivíduos; doação de bens técnicos a 7
situações de carência socioeconómica; e, cabazes alimentares a 120 agregados familiares.
- Cultural: apoio às associações locais na tentativa de colmatar a ausência de ofertas de ensino artístico,
beneficiando 90 crianças e jovens dos cursos e aulas de música.
- Educação e Formação: doação de equipamento informático e material didático a 18 escolas, ações de
rastreio visual a 439 alunos para detetar situações de daltonismo e a iniciativa “Poupa Energia Ganha o teu
Futuro” com o envolvimento de 150 alunos do 1.º ao 3.º ciclo. É um parceiro efetivo nos projetos municipais
“Escola-Empresa” e “O meu projeto é empreendedor”, tendo apoiado 3 ideias empreendedoras vencedoras
do concurso final.
O projeto demarca-se por mútuas aprendizagens, que num genuíno espírito de parceria desenvolve um
conjunto de intervenções em prol do desenvolvimento social do território.
Links para noticias Web relacionados com o Projeto “CEVE Solidária”:
http://www.ceve.pt/index.php?id=66&idp=12

Consignação IRS
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=82
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ColorAdd
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=78
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=68

Parcerias Municípios
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=77
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=66
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=17
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=25
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=32
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=40
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=42

Parcerias Escolas
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=41

Projeto “Poupa Energia Ganha o teu Futuro”
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=72
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=69

Solidariedade social
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=73
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=62
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=10
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=13
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=15
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=19
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=20
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=27
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=34
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Concurso de fotografia
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=75

Academia de Música
http://www.ceve.pt/index.php?id=50&idn=5

Impactes positivos nas partes interessadas da organização
Em termos de benefícios e impactos gerados salientam-se:
- Reforço da atividade económica e institucional: aquisição dos bens de ajudas técnicas e equipamentos
tecnológicos em fornecedores locais. Para as IPSS’s, por via da doação de equipamentos ou montante anual,
reforça a atividade enquanto geradoras de emprego e gestoras de respostas sociais de proximidade.
- Colmatar a escassez de recursos do tecido institucional: a disponibilização ou doação de bens e ajudas
técnicas a situações de vulnerabilidade, enquanto resposta a necessidades de pessoas que aguardam um
período de tempo considerável pelo apoio estatal;
- Melhorar as condições socioeducativas: doação de equipamento tecnológico e consciencialização dos
alunos para as questões relacionadas com o ambiente e a energia.
Ao nível dos efeitos na organização destacam-se:
- Integrar voluntariamente a preocupação com as causas sociais, materializando-se internamente em práticas
socialmente responsáveis na gestão dos recursos humanos, saúde e segurança no trabalho;
- Fortalecer o relacionamento próximo e contínuo que a empresa procura estabelecer de forma sólida com
a comunidade e instituições parceiras, maximizando o conhecimento dos parceiros, o mais próximo da
população dada a natureza privada da mesma;
- Consciência de que o financiamento público é limitado e a necessidade de complementar os recursos
disponíveis para as instituições darem resposta aos problemas sociais existentes e inovarem no modo como
desenvolvem a intervenção.

Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Organização
Partindo do pressuposto de que o relacionamento próximo e contínuo com a comunidade é uma vertente
importante da política de responsabilidade social empresarial, este constitui-se igualmente como um dos
eixos centrais de ação da CEVE pela assunção da responsabilidade e prática de cidadania empresarial na
promoção do bem-estar da comunidade da sua área de concessão.
A CEVE reserva parte dos seus dividendos para a redistribuição em prol do desenvolvimento social do
território que abrange e para o qual foi estruturando o projeto integrado de responsabilidade social, com a
integração de domínios de intervenção como a ação social, educação e cultura, consciente do seu papel na
promoção do bem-estar de toda a comunidade.
Com o apoio de:

A abordagem de intervenção adotada tem permitido consolidar bases e parcerias territoriais e maximizar
esforços e recursos disponibilizados para a concretização de iniciativas que desenvolve ao nível da
responsabilidade social. As instituições locais passam a contar com um parceiro não só para a disponibilização
de recursos financeiros, como de recursos técnicos e físicos internos à disposição das instituições (ex: sala de
formação; integração de estágios do ensino profissional; etc).
A Política de Responsabilidade Social da CEVE tem tido um percurso evolutivo demarcado por mútuas
aprendizagens com os parceiros locais, que num genuíno espírito de parceria desenvolvem um conjunto de
intervenções em prol do desenvolvimento social do território onde se inserem.

Com o apoio de:

