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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
 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 - Voluntariado
Nome do Programa:

“Voluntariado Empresarial Gebalis Solidária”
Destinatários do projeto:
Públicos vulneráveis (crianças, Jovens e idosos), utentes de instituições sediadas em bairros municipais de
atribuição social em Lisboa, famílias e pessoas de fracos recursos e comunidade em geral.
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)

Este programa, visa promover a cidadania ativa por parte da empresa e dos/as trabalhadores/as, facultando,
para esse efeito o equivalente a 1 dia por mês de trabalho remunerado para participarem em ações de
Voluntariado.
Este programa Inclui ações pontuais com outras entidades, para de angariação de bens, manutenção do
edificado, sensibilização para a cidadania e para as questões ambientais, sociais e ajudas em geral, bem como
2 projetos da empresa dirigidos à comunidade: Um é designado por “Guardiões de Jardim” vocacionado para
a sensibilização ambiental, a botânica e relação desta com a alimentação saudável, requalificação de espaços
públicos e construção de hortas urbanas.
http://www.gebalis.pt/Instituicoes/ProjetosGEBALIS/Paginas/Guardi%C3%B5es-do-Jardim.aspx , o outro é
designado “Banco de Bens Gebalis Solidária” e destina-se a dar uma nova vida aos bens ainda em bom estado
de conservação, resultado da recolha de recheios de casas que vão vagando ou são desocupadas e, entregalos
a
quem
deles
mais
necessita
(pessoas
e
instituições).
http://www.gebalis.pt/Geral/ResponsabilidadeSocial/boas%20praticas/Paginas/Banco-de-Bens-GEBALISSolid%C3%A1ria.aspx.
Em 2017, foram realizadas ações envolvendo diretamente, 9 entidades locais e da economia social e,
distribuidos bens (mobiliário, eletrodomésticos, roupas, loiças…outros vários artigos domésticos) a 38
famílias e a 6 Associações locais, envolvendo 141 voluntários (voluntários por ação) e gastas 339h30 horas.
Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres- com espaços)

O Voluntariado empresarial da GEBALIS traduziu-se em benefícios concretos para os destinatários das ações,
da comunidade e em reconhecimento da empresa pelas suas P.I. Para os/as Trabalhadores/as pelo
sentimento de satisfação, espirito solidário entre colegas e desenvolvimento de competências pessoais e
sociais, bem como um conhecimento mais profundo da realidade. Resultados atingidos em 2017 são
evidencia dos impactes positivos com benefícios na educação, economia, sociedade e ambiente: a 11 de
Abril, 4 voluntários realizaram um workshop “ Que parte das plantas comemos “ para crianças do espaço
comunitário do Bairro Alfredo Bensaúde. Entre 8 e 12 de maio realizamos a iniciativa “Semana Verde”, em
que durante 5 dias, 21 voluntários realizaram 7 ações de sensibilização acerca da botânica, a sua relação com
a alimentação e a reciclagem para plantações, em 7 associações locais para crianças, jovens e idosos. No dia
13 de Outubro coorganizamos com o GRACE a ação de Lisboa do GIRO em que 40 voluntários (12 da Gebalis)
criaram 6 hortas urbanas em 3 Associações locais da economia social e realizaram 2 workshops, um sobre
jardinagem e outro sobre prevenção de incêndios urbanos. Realizamos uma recolha de sangue onde
participaram 22 voluntários dos quais 16 também se inscreveram no Banco de Doadores de Medula.
Entregamos centenas de móveis e utensílios domésticos a 37 famílias e 11 instituições (Ex. 65 armários e
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roupeiros, 62 mesas, 31 camas completas, 107 cadeiras,11 televisores, 9 fogões, 9 máquinas de lavar roupa
e loiça…..), entre outros.
Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

O Voluntariado empresarial consta no plano para a Responsabilidade Social (2016-2018) da
GEBALIS,EM “ Continuar a desenvolver numa perspetiva de melhoria contínua o Voluntariado
Empresarial” como parte interessada da comunidade. O envolvimento e o desenvolvimento da
comunidade, através de intervenções de cidadania ativa, promovem, com ações concretas e
também pelo exemplo, o fortalecimento da sociedade civil, e contribuem para o desenvolvimento
sustentável.
A Empresa está investir em horas remuneradas para que os/as trabalhadores/as possam participar no
desenvolvimento da comunidade, quer através de ações ou recolha e entrega de bens de forma pontual,
quer através dos dois projetos referidos: os Guardiões de Jardim e o Bando de bens Doados Gebalis Solidária.
Através dos Guardiões de Jardim trabalhamos fundamentalmente as questões da sensibilização ambiental e
a boa apropriação dos espaços comuns, através da construção de hortas urbanas, sensibilização para a
alimentação saudável, botânica e a reciclagem para plantação em ambiente urbano. Através do Bando de
Bens Gebalis Solidária, para além de suprir necessidades de caris económica a pessoas, famílias e instituições
com mais dificuldades através da entrega gratuita de diversos tipos de móveis, eletrodomésticos e outros
bens de utilidade doméstica, contribuímos para dar uma nova vida a esses objetos cujo destino seria a
destruição ou envio para centros de recolha de resíduos ao mesmo tempo que poupamos recursos à
natureza.
Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Administração.
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