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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: Responsabilidade Social
Nome do projeto: Apoio às Vítimas dos Incêndios

Destinatários do projeto:
Residentes e não residentes no concelho de Pampilhosa da Serra e concelhos limítrofes, afetados pelos
incêndios de Pedrógão Grande e de Outubro de 2017, vítimas desses mesmos incêndios
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)

A Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra da Estrela mobilizou-se para o apoio à população
afetada pelos incêndios que atingiram a zona de Pedrógão Grande – Castanheira de Pera e Figueiró dos
Vinhos, alastrando-se estes ainda para a fronteira do concelho de Pampilhosa da Serra.
Deste modo, criou um serviço de apoio às vítimas consubstanciado no serviço de refeições a pessoas que
ficaram alojadas na Pampilhosa da Serra, no alojamento provisório a quem dele necessitava, no apoio
técnico social e psicológico às pessoas que tiveram qua abandonar as suas casas e ainda no
aconselhamento e esclarecimento às populações sobre ações a desenvolver e modos de prevenção, bem
como a disponibilização de bens alimentares e não alimentares.
Este serviço foi depois prolongado nos incêndios de Outubro, sendo que o apoio psicológico e social ainda
permanece através da realização de sessões de apoio às vítimas dos incêndios mencionados.
Foi assim criado um grupo de trabalho de emergência, através da ação dos/as técnicos/as da SCMPS, de
modo a prestar a melhor assistência às vítimas deste flagelo e que, durante o período crítico estiveram em
ação 24 horas por dia.
Não sendo esta uma ação permanente da SCMPS, o certo é que, em 2017, foi necessário criar um projeto
que visasse diminuir o impacto da tragédia junto das pessoas mais atingidas e onde se contam
naturalmente as pessoas mais idosas e carenciadas, mas também pessoas de outras classes etárias.
Este projeto assumido com caráter de urgência, foi essencial para a ajuda às pessoas vítimas dos incêndios
e ao mesmo tempo serviu para avaliar a capacidade de resposta as SCMPS em casos de emergência social,
o que nos deixou satisfeitos por, no limite das nossas possibilidades termos dado uma resposta efetiva e
eficaz perante um flagelo de tal natureza.

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

Comunidade: contribuímos para o acolhimento da comunidade residente no concelho de Pampilhosa da
Serra e dos concelhos vizinhos que obtiveram a nossa ajuda (mais de 100 pessoas), designadamente de
Góis, oferecendo-lhes refeições (mais de 200) e ainda prestámos assistência residencial a 5 pessoas e apoio
social e psicológico a todas as vítimas dos incêndios que obtiveram o nosso auxílio, bem como angariámos
bens alimentares e não alimentares para auxiliar as vítimas. Para tal disponibilizámos 3 técnicos de ação
social e psicologia e ainda todo o staff da SCMPS, sobretudo assistentes sociais, cozinheiros e auxiliares.

Com o apoio de:

Pessoas idosas e dependentes: prestamos os cuidados e serviços adequados às necessidades das pessoas
mais carenciadas, designadamente através do alojamento e do apoio social e psicológico; acautelamos a
deterioração grave da situação pessoal e familiar face à tragédia dos incêndios; contribuímos para a
recuperação psicológica e motivacional do idoso e para a sua recuperação emocional.

Instituições: demonstrámos solidariedade com outras instituições do concelho e dos concelhos limítrofes e
atuámos em cooperação com essas mesmas entidades públicas e privadas. Demonstrámos estar alinhados
com as estratégias governamentais, locais e institucionais, procurando uma ação concertada visando
essencialmente acudir aos mais necessitados, vítimas dos incêndios, impedindo o agravamento das suas
situações pessoais, familiares, emocionais e de saúde.

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

A Santa Casa da Misericórdia tem como missão ou fins, designadamente, o apoio às pessoas idosas, às
pessoas com deficiência ou incapacidade, às pessoas em situação de necessidade ou de dependência, o
apoio à família e à comunidade em geral e ainda o apoio à integração social e comunitária. Tem ainda como
missão a prevenção de doença e a prestação de cuidados de saúde, promovendo o bem-estar e a qualidade
de vida.
Para além daquelas que são as valências principais da SCMPS, a mesma instituição tem por missão ajudar e
prestar apoio a todas as pessoas necessitadas, independentemente das causas dessas mesmas
necessidades.
Ora, no caso de uma tragédia como as dos incêndios ocorridos em 2017, a SCMPS não poderia deixar de
mobilizar todos os seus recursos para o apoio às vítimas, pois essa é também uma das suas atribuições,
independentemente das vítimas serem ou não do concelho de Pampilhosa da Serra.
A SCMPS cumpriu a sua missão de acudir aos mais necessitados com ações de emergência, mas também de
prevenção e de aconselhamento, estando hoje, por isso, ainda melhor preparada para intervir em situações
de emergência social no auxílio às populações, seja na satisfação das necessidades básicas, seja no apoio
psicológico, social e humanitário.
www.scmpserra.pt
Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Administração.
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Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)
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