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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 9 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

CATEGORIA
Com o apoio de:

Nome do projeto: “Só Esperança”

Destinatários do projeto:
Este projeto procura trazer benefícios para as pessoas envolvidas, e para a sociedade como um todo, com
especial enfoque nos seguintes destinatários:
- Famílias carenciadas;
- Jovens portadores de deficiência ou incapacidade intelectual;
- Crianças e jovens internados, cujas famílias não têm condições para garantir os tratamentos de que
necessitam;
- Animais abandonados;
- Proporcionamos aos nossos colaboradores a possibilidade de participação em ações de voluntariado,
como forma de os motivar e envolver em atividades de cariz social;
- Instituições de cariz social e sem fins lucrativos;
- Bombeiros Voluntários de Braga;
- Hospital de Braga através de campanhas de incentivo à doação de sangue;

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 Responsabilidade Social e Ética Empresarial são parte integrante da estratégia da Só Barroso e um pilar
de referência do posicionamento da Empresa no mercado. Queremos que este empenho seja visível para
todos, até porque faz parte do dia-a-dia dos Colaboradores.
Comprometemo-nos a criar uma cultura de integridade e em demonstrar liderança ética – porque,
enquanto referência no setor automóvel, temos a responsabilidade de ser um exemplo na forma como
gerimos a nossa empresa.
Assim, em 2015 nasceu o Projeto Só Esperança, que tem como principais objetivos promover na nossa
Empresa e na comunidade uma cultura de responsabilidade social e de cidadania, e proporcionar aos
nossos colaboradores a possibilidade de participarem em ações de voluntariado. Desde a sua criação, o
projeto Só Esperança tem desenvolvido ações que visam aproximar a Empresa da sociedade através de
parcerias com instituições de cariz social com quem partilhamos os nossos valores, sensibilizando a
comunidade para os problemas sociais, com principal enfoque em famílias carenciadas.
Dentro da nossa Política de Responsabilidade Social Corporativa, assumimos vários desafios e
responsabilidades:
- Apoiamos a Fundação do Gil, colocando ao dispor os nossos recursos humanos e técnicos para a
manutenção das suas carrinhas de apoio. A Fundação do Gil é uma organização independente que promove
programas pediátricos de saúde e inclusão social.
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-a-fundacao-do-gil
- Recolha e distribuição de vestuário a agregados familiares desfavorecidos;
Com o apoio de:

https://www.sobarroso.pt/noticias/colaboradores-da-so-barroso-fazem-donativo-a-familias-carenciadas
- Iniciativa de distribuição de cabazes de Natal a famílias carenciadas, e entrega de brinquedos a crianças na
época natalícia;
https://www.facebook.com/josecarlos.ferreirarebelo/posts/708129602701726
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-solidaria-entrega-cabazes-de-natal-4
- Em parceria com a Habitat, ajudamos a construir casas para famílias mais carenciadas;
https://www.sobarroso.pt/noticias/a-so-barroso-ajudou-a-habitat-na-construcao-de-mais-uma-habitacao
https://www.sobarroso.pt/noticias/habitat-for-humanity-inauga-a-domus-e-contou-com-o-apoio-da-sobarroso
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-o-projeto-a-domus-atraves-da-habitat-for-humanity
- A Só Barroso e seus colaboradores recolhem papel e cartão, que é entregue semanalmente ao Banco
Alimentar para reciclagem, no âmbito da iniciativa Papel por Alimentos. O papel angariado (jornais,
revistas, folhetos, etc.) é convertido em produtos alimentares que serão revertidos para famílias
carenciadas.
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-banco-alimentar-contra-a-fome
- PAB (Associação Projeto Animais de Barcelos), ajudamos os animais a encontrar um lar e a terem toda a
dignidade que merecem;
https://www.facebook.com/SoBarroso/photos/a.344566022252438.75170.173818162660559/457149534
327419/?type=3&theater
https://www.facebook.com/animaisbarcelos
https://www.facebook.com/animaisbarcelos/photos/pcb.952896634809388/952896491476069/?type=3&
theater
https://www.facebook.com/animaisbarcelos/photos/pcb.950195705079481/950193175079734/?type=3&
theater
https://www.facebook.com/animaisbarcelos/videos/936571669775218/
- Incentivamos a prática desportiva e um estilo de vida saudável através da organização de eventos e do
apoio a atletas de alta competição;
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-renova-o-apoio-ao-triatleta-antonio-salgado
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-renova-apoio-a-equipa-cicloturismo-btt-so-barroso
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-festeja-o-33-aniversario-na-caminhada-ecologica-2017video
https://www.sobarroso.pt/noticias/a-contacto-futsal-vence-o-espinho-activo-em-jogo-complicado
- Incentivamos o desporto nos mais novos;
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-e-o-patrocinador-oficial-do-benjamins-atleticocabeceirense

Com o apoio de:

https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-foi-o-patrocinador-oficial-do-cabeceiras-cup-2017
- Promovemos a saúde em contexto laboral;
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-celebrou-o-dia-mundial-da-saude
- Apoiamos a organização de eventos desportivos destinados a atletas portadores de deficiência e
incapacidade intelectual;
https://www.facebook.com/americo.barroso/posts/1798931653473247
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-iniciativa-de-cariz-social
- Organização de campanhas de incentivo à doação de sangue;
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-lanca-campanha-de-sensibilizacao-doe-sangue-doe-vida
- Apoiamos os Bombeiros Voluntários na organização de eventos de angariação de fundos para
equipamento de combate a incêndios;
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-os-bombeiros-voluntarios-de-braga
- Apoiamos outras organizações de cariz social;
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-a-ahau-na-entrega-de-mais-uma-cadeira-de-rodas
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-banco-alimentar-contra-a-fome
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-o-ii-congresso-nacional-de-cuidados-continuados
https://www.sobarroso.pt/noticias/galardao-clib
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-organizacao-solidaria
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-a-associacao-humanitaria-acoes-unidas
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-a-instituicao-surpresa-na-felicidade
https://www.sobarroso.pt/noticias/so-barroso-apoia-a-instituicao-samaritanos-missao-de-caridade

https://www.sobarroso.pt/so-barroso/responsabilidade-social

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

Estas ações integradas produzem um resultado que se traduz em benefícios para as pessoas envolvidas, e
para a sociedade como um todo, e contribuem para o desenvolvimento sócio-económico das comunidades
envolvidas.
Imaginamos um mundo onde todas as pessoas e comunidades prosperam, em que possam viver com
estabilidade económica e equidade social. O projeto Só Esperança ajuda a transformar vidas. Colaboramos
com várias organizações sem fins lucrativos com o objetivo de contribuir para uma sociedade mais justa e
equilibrada.

Com o apoio de:

A prática do voluntariado, tem como objetivo gerar uma onda de solidariedade entre todos e a vontade de
fazer mais, porque trazemos a satisfação de receber um sorriso e o coração preenchido.
Estas ações apresentam benefícios para as partes interessadas da organização na medida em que
favorecem uma aproximação dos colegas de trabalho no interesse comum da ajuda ao próximo, onde
tentamos envolver a família, os amigos e os nossos clientes, “remando” todos no mesmo sentido com um
objetivo em comum. Juntos somos maiores, somos mais fortes, somos mais felizes, somos Só Esperança.

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

A Só Barroso reconhece a responsabilidade das suas ações e neste sentido procura desempenhar um papel
ativo na envolvente económica e social de forma a contribuir para uma sociedade mais justa e solidária.
O projeto Só Esperança procura desenvolver uma consciência social coletiva, e dar expressão ao espírito
filantropo dos fundadores da Empresa, reforçando o relacionamento com as partes interessadas no quadro
de uma cidadania empresarial ativa e participativa na sociedade.
Para além das iniciativas anuais, temos iniciativas semanais e durante todo o ano. Sempre que precisam,
nós estamos presentes, e a nossa “mão amiga” estende-se…
https://www.sobarroso.pt/so-barroso/responsabilidade-social
A Só Barroso e o ano de 2017 (vídeo):
https://www.sobarroso.pt/noticias/video-institucional-da-so-barroso-gala-de-natal-2017-2

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

CATEGORIA
Nome do projeto:

Destinatários do projeto:

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)

Com o apoio de:

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

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

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

CATEGORIA
Nome do projeto
Destinatários do projeto:
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)

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

Estas ações integradas produzem um resultado que se traduz em benefícios para as pessoas envolvidas, e
para a sociedade como um todo.
A prática do voluntariado, tem como objetivo gerar uma onda de solidariedade entre todos e a vontade de
fazer mais, porque trazemos a satisfação de receber um sorriso e o coração preenchido.
Existe uma aproximação dos colegas de trabalho, no interesse comum da ajuda ao próximo, onde tentamos
envolver a família, os amigos e os nossos clientes, remamos todos para no mesmo sentido, juntos somos
maiores, somos mais fortes, somos mais felizes, somos Só Esperança.

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

Com o apoio de:

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

Com o apoio de:

