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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
Nome do projeto: Eu sou eco-social

Destinatários do projeto: Instituições Locais sem fins lucrativos, través de apoio financeiro. Crianças,
adolescentes e jovens adultos, que se encontram institucionalizados, através da oferta de programas
turísticos.

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)

Respondendo aos problemas económicos e sociais à sua volta, o grupo Ecotravel assume a “Responsabilidade
Social” como um dever contínuo, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades nas quais atua. A
aposta cada vez mais vincada na sensibilização e consciencialização, chamando a atenção para os problemas
de desenvolvimento económico que se verificam especialmente nas regiões do Norte do país, levou ao
desenvolvimento de um programa sustentável e de crescente impacto social. Assim, nasceu o projeto Eu sou
eco-social, colocando os recursos humanos e financeiros do Grupo ao serviço da comunidade local. Com o
propósito de apoiar várias instituições e alcançar diferentes famílias, o projeto divide-se em duas frentes
distintas:


apoio financeiro a instituições locais sem fins lucrativos. Com ajuda financeira mensal, a Ecotravel
pretende melhorar o dia-a-dia destas organizações, tornando-se um aliado e amigo na resposta às
suas necessidades;



oferta de programas turísticos a crianças, adolescentes e jovens adultos, que se encontram
institucionalizados. Aliando o Turismo tão em voga em Portugal, à aprendizagem e espírito de união,
a Ecotravel pretende ajudar estes futuros adultos a sonhar e a estabelecer novos objetivos de vida.
Todos os meses uma Instituição é presenteada com um programa lúdico, que pode incluir cruzeiros,
visitas a Museus, viagens panorâmicas, entre outros serviços turísticos.

Para além de ajudar na consolidação financeira destas Instituições, a Ecotravel acredita que o projeto tem
ajudado no desenvolvimento individual de todos aqueles que têm sido envolvidos nestes programas.

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

Desde a sua fundação que a Ecotravel se pauta por agir responsavelmente a nível ecológico, económico e
social, combinando o sucesso alcançado com ações que contribuam para a criação de um mundo melhor e
mais justo para as gerações futuras. Os objetivos alcançados anualmente asseguram a continuação desta
missão solidária, com impacto positivo na comunidade que a envolve, e reforçando, igualmente, o
sentimento de consciencialização, de orgulho e de pertença por parte dos colaboradores.

Com o apoio de:

A nível social, o Grupo sempre sentiu o dever de ajudar os cidadãos mais vulneráveis, garantindo futuros e
concretizando sonhos. Todos os anos o apoio prestado aumentou gradualmente e, em 2017, ganhou vigor e
forma o Eu sou eco-social.
Durante o ano passado, o projeto ajudou financeiramente 4 Instituições Sociais: Legião da Boa Vontade,
Bagos d’Ouro, Raríssimas e AADID. Este apoio, que se concretizou em doações financeiras ou ajuda na
aquisição de material, foi importante para o desenvolvimento pessoal de todas as pessoas que estão
dependentes do apoio destas organizações.
E como todos devem ter o direito a viajar, durante o ano passado o Eu sou eco-social ofereceu viagens a 6
organizações, como IPO Porto e ADILO. Em 2018, pretende-se reforçar esta vertente do projeto em 50%,
promovendo experiências únicas a futuros adultos que, de outra forma, não teriam oportunidade de as
vivenciar. Desenvolvendo programas lúdicos, divertidos e muito didáticos, tenta-se aliar a aprendizagem a
momentos de descontração e que promovam o espírito de união e companheirismo entre os utentes destas
organizações.

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

A Ecotravel acredita que o sucesso empresarial só é sustentável se estiver ao serviço da comunidade em que
está inserido. Por essa razão, não só tem como prioridade trabalhar com produtores ou prestadores de
serviço locais, como considera fundamental ajudar quem mais precisa. A política de Responsabilidade Social
do Grupo Ecotravel é parte integrante da gestão da empresa, envolvendo todos os seus colaboradores e
parceiros.
O Eu sou eco-social junta, assim, toda a equipa Ecotravel na identificação das Instituições que, mensalmente,
são ajudadas e organiza vários grupos de trabalho internos para o desenvolvimento dos programas didáticos
e personalizados que são oferecidos. Desta forma, os colaboradores sentem este projeto solidário como seu
e vão adquirindo consciência das vivências carentes à sua volta, enquanto assumem a missão de partilhar
estas realidades sociais e experiências concretas com os mais próximos.
Também junto dos parceiros, a Ecotravel se assume como evangelizadora desta missão e partilha a
mensagem de forma consistente através dos seus canais de comunicação, envolvendo-os como parte
integrante do projeto, conseguindo maior visibilidade a estes temas fulcrais do país e permitindo a viabilidade
deste projeto.
Assim, estão criadas as condições para que o Eu sou eco-social possa alcançar gradualmente a sua finalidade:
o desenvolvimento da comunidade, a inclusão social e o sucesso das gerações mais novas.

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