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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: Casinhas Autónomas do pinhal

Destinatários do projeto: Pessoas com mais de 65 anos de idade, autónomos a sofrer de solidão e
isolamento social
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)

Nos anos 2010/2011 surgiu um novo conceito de acolhimento de idosos na Instituição, através da
integração de idosos em residências autónomas e independentes. Este projeto consegue receber idosos
ainda autónomos, mas que sofrem de solidão. Idosos que recusam a institucionalização nas tradicionais
respostas sociais, mas claramente necessitam de um apoio de retaguarda para alcançarem um
envelhecimento mais ativo e saudável. São casas pré-fabricadas implementadas numa zona verde que fica
nas traseiras da instituição, totalmente recuperado com criação de parque de merendas, parque infantil e
percurso pedonal que facilita e promove a mobilidade dos utentes. Atualmente existem 4 módulos que
correspondem a 8 habitações geminadas, e 2 casas isoladas que tem uma capacidade total para 19 pessoas.
Os idosos que aderiram a este conceito, mantem total privacidade e autonomia, têm liberdade de entrar
e sair quando querem, de receberem os amigos e familiares nos dias e horários que bem entendem. Mas,
simultaneamente podem beneficiar dos serviços que a Instituição proporciona mediante seus interesses e
necessidades: atividades de animação sociocultural; serviço de lavandaria e higiene habitacional; gabinete
médico, enfermagem e fisioterapia; acompanhamento psicossocial e psicológico, entre outros. Todas as
habitações estão ocupadas e temos lista de espera. A Instituição dispõe de espaço para adquirir mais
habitações, porém, não dispomos neste momento de capacidade financeira para o efeito. Este projeto tão
gratificante e inovador tem também os seus constrangimentos nomeadamente a falta de enquadramento
legal. Inovador como o é, não existe enquadramento nas respostas sociais já definidas pelo órgão que nos
tutela, o Instituto de Segurança Social. E é neste ponto que nos confrontamos com várias dificuldades.
Contribui para a felicidade e melhoria da qualidade de vida de quem nele acolhemos e é absolutamente
autossustentável, não gastando a instituição de qualquer apoio do honorário público para o seu
desenvolvimento.

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

Impacto para a Comunidade:
É promotor da mudança de mentalidades e da forma como a nossa sociedade encara a velhice. A saída de
suas próprias casas deixou, na nossa comunidade, de ser associada a uma institucionalização castradora
que priva os idosos de sua privacidade e intimidade e que retira a liberdade de escolha e poder de decisão.
Com este projeto a sociedade de forma geral volta a acreditar que é possível idosos serem felizes e mais
saudáveis e estarem perfeitamente integrados na sociedade. Este projeto é impulsionador de uma
sociedade mais justa que aprende ou reaprende a ter um outo olhar relativamente à temática da 3ª Idade,

Com o apoio de:

não são os “coitadinhos que perderam seu lar”, mas são pessoas de plenos direitos, que vivem de forma
feliz e autónoma, que resgataram sua dignidade e melhoraram sua qualidade de vida.

Impacto para os utentes:
Este projeto é absolutamente inovador na medida em que, consegue receber idosos ainda autónomos e
independentes, mas que sofrem de solidão. Idosos que recusam a institucionalização nas tradicionais
respostas sociais, mas claramente necessitam de um apoio de retaguarda para alcançarem um
envelhecimento mais ativo e saudável. O impacto desta iniciativa é bem visível na melhoria da qualidade
de vida dos idosos e na promoção de um estilo de vida desta faixa etária bem mais feliz, saudável e
promotor da autonomia.

Impacto para a Instituição
É um projeto que potencializando as sinergias já existentes na instituição (como a cozinha, lavandaria,
gabinete médico e de fisioterapia, gabinete de psicologia, …) é autossustentável apenas com o valor que
as pessoas acolhidas pagam mensalmente definido caso a caso em contrato de hospedagem celebrado
entre as partes. Por outro lado, estamos a aproximar a instituição da comunidade e desmistificar o estigma
associado à institucionalização de pessoas idosas.

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

Os Pioneiros têm como missão dar resposta às diferentes necessidades da criança, jovem, idoso, grupos
vulneráveis e comunidade em geral, procurando o seu bem-estar físico, psíquico e social, contribuindo para
a sua inclusão na sociedade, seguindo políticas/orientações nacionais e internacionais privilegiando o
trabalho em rede. Assumindo o compromisso de respeitar valores como a cooperação, responsabilidade,
alegria, inovação/criatividade, confidencialidade, honestidade, imparcialidade, integridade e
solidariedade. Veremos as pessoas que acolhemos a viverem com maior dignidade, contribuiremos, deste
modo para uma sociedade mais justa.
Os Pioneiros pretendem ser uma instituição particular de solidariedade social de referência nacional que
se distingue pelos cuidados prestados, aos seus clientes, em todas as etapas da vida. Veremos, assim, as
pessoas que acolhemos a viverem com maior dignidade, contribuiremos, deste modo para uma sociedade
mais justa.
E este é um projeto que consideramos com um nível de maturidade bastante significativo, dado que, teve
o seu inicio no ano de 2011 desde então tem vindo sempre a crescer e impor-se como fundamental à nossa
comunidade.

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