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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
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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
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CATEGORIA
Nome do projeto: Lactimonte pela Comunidade

Destinatários do projeto:
Ao longo dos últimos anos várias têm sido os beneficiários das nossas ações apoio à comunidade. Entre eles
sobressaem alguns nomes mais conhecidos do público em geral, mas a maioria são pessoas comuns, com
quem nos cruzamos diariamente, e que por algum motivo quisemos apoiar nas suas caminhadas ou
desportos mais prazerosos. Os nossos projetos de Responsabilidade Social têm envolvido maioritariamente
colaboradores e a comunidade envolvente à Sede da Empresa, em Montemuro.
Descrição do projeto
A promoção por parte da Lactimonte de atividades de cariz social e de responsabilidade social tem sido uma
constante pelo que os projetos enumerados abaixo são apenas uma pequena janela do que praticamente
todos os dias lutamos para que aconteça. Embora sediados no concelho de Mafra e tendo como principal
foco a afetação da qualidade de vida das pessoas em nosso redor também queremos levar o nosso nome e
apoio mais longe e, isso, tem sido observado nas nossas ações.
Apoio à 5ª Arte- A Lactimonte tem vindo desde há alguns anos a patrocinar a peça anual de Teatro conduzida
a solo pelo famoso artista Fernando Mendes, uma personagem muito acarinhada pelo público, e, uma
referência no conjunto dos artistas portugueses contemporâneos. Grato por este apoio, e a convite da
Lactimonte, o artista já se deslocou às nossas instalações para ocasiões de convívio por várias vezes, ocasiões
estas em que a nossa empresa abre portas para receber quem queira trocar algumas palavras de admiração
pelo trabalho deste artista. Além disso, este apoio à peça permite-nos distribuir cerca de 20 bilhetes entre
colaboradores e clientes, proporcionando-lhes uma noite diferente no Teatro Villaret.
Apoio à associação Humanitária dos Bombeiros da Malveira- Em 2013, a Lactimonte ofereceu uma nova
ambulância, com suporte básico de vida, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Malveira,
uma associação fundada em 1944 e que em muito contribui para o apoio às vítimas e aos incêndios nesta
região de forte expansão populacional. Para além da doação da ambulância apoiamos frequentemente
festividades de angariação de fundos levadas a cabo por esta corporação de bombeiros, sob a forma de
apoios financeiros e de produtos.
Promoção de Atividades Desportivas e de Convívio- Ao longo dos anos a Lactimonte tem apoiado várias
modalidades desportivas como o futebol, o ciclismo ou o horseball. Para além destas, outras atividades como
caminhadas e corridas organizadas pelo Grupo Desportivo e Recreativo de Montemuro também têm
recebido o nosso patrocino financeiro ou sob a forma de produtos oferecidos aos participantes e
organizadores.




http://www.ligaempresarial.pt/index.php/component/joomsport/team/17-liga-empresarial-defutebol-7-primavera-2017/88-lactimonte?Itemid=280
http://www.lactimonte.pt/blog/
http://www.ufvpseg.pt/portal/v6.0/noticia_iden.asp?id=255&titulo=solidariedade
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Impactes positivos nas partes interessadas da organização
As nossas ações têm afetado as pessoas a vários níveis:







tem proporcionado momentos de descontração e diversão em família
tem contribuído para colaboradores mais motivados
tem contribuído para a promoção de estilos de vida mais saudáveis
tem contribuído para a integração dos jovens em atividades desportivas
tem contribuído para uma comunidade mais segura e com melhores meios de apoio às vítimas
tem apoiado a cultura e a arte nacional, apoiando artistas portugueses

No que respeita à nossa empresa, estas ações nutrem-nos um sentimento de dever cumprido e vontade de
trabalhar cada vez mais e melhor neste sentido.
Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Organização
A Lactimonte tem plena consciência da situação privilegiada de que beneficia para contribuir para o bem
geral da comunidade envolvente e é dessa forma que queremos continuar a trabalhar. Além da satisfação
pessoal de toda a equipa da Lactimonte em saber que está a desenvolver boas ações alegra-nos o fato das
pessoas que nos abordam revelarem um carinho especial por nós e pelo nosso trabalho.
Além destas ações, de âmbito Social, a nossa empresa tem um forte respeito por questões ligadas aos
impactos ambientais afetos produção industrial. A questão da sustentabilidade ambiental é outra das nossas
grandes preocupações. Uma das medidas que tomamos neste sentido é dando apoio à pecuária nacional, de
cariz menos intensivo e mais sustentável, obtendo a nossa matéria-prima principal, o leite em natureza, todo
de produtores nacionais.
Não queremos que as pessoas da nossa comunidade vejam o nosso nome apenas no selo do queijo que
compram no supermercado, mas que o sintam na sua vida, de um modo benéfico a carinhoso.

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