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Relatório de Gestão 2017
A SIC Esperança é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de utilidade pública,
transversal ao Grupo IMPRESA, cujo fim é sensibilizar a sociedade civil para os problemas sociais
existentes em Portugal. Com esse objetivo, trabalha em parceria com empresas para o
financiamento de projetos e com instituições que os levam a cabo 5ob a sua supervisão, de modo
a contribuir para a minimização desses problemas e para a construção de um país mais justo e
menos desigual.
Proietos
No verão de 2016, o país foi atingido por violentos incêndios. A SIC Esperança, em parceria com
o BPI, lançou uma campanha de angariação de fundos de apoio às vitimas.
Após o levantamento global das necessidades e em coordenação com todas as entidades
públicas e privadas envolvidas no processo, a verba foi aplicada na aquisição de mobiliário e
eletrodomésticos para 33 agregados familiares, através da Instituição Particular de
Solidariedade Social, ASA— Associação de Desenvolvimento de Santo António. Ainda foi possível
adquirir uma viatura de emergência social e um desfibrilhador para a Associação de ajuda
humanitária, Paramédicos de Catástrofes Internacionais.
Em 2015, a Google e a associação espanhola Ayuda en Acción desenvolveram o projeto GEN1OS,
que pretende ensinar programação a crianças, promovendo a igualdade de oportunidades na
área digital, reduzindo barreiras socioeconómicas e de género. Comprovados os bons resultados
obtidos em Espanha, a Google desafiou a SIC Esperança a desenvolver o projeto em Portugal.
O projeto GEN1OS Portugal visa a formação em programação Scratch de S.000 alunos do 22 ciclo
do ensino básico, contribuindo para que as crianças tenham uma nova perceção da tecnologia,
demonstrando que podem não só consumi-la, mas também criá-la, através deste software. O
projeto contempla ainda a formação de 500 professores, dotando-os das ferramentas
necessárias para a adoção de formas inovadoras de ensino. Após um periodo de candidaturas
aberto ao 22 ciclo de todas as escolas públicas do país, foram selecionadas cerca de 60 onde o
projeto arrancou no início do ano letivo de2017/18.
Em junho de 2017 a zona centro de Portugal oi fustigada por incêndios que provocaram
inúmeras vítimas mortais e milhares de hectares de floresta ardida. A SIC não ficou indiferente
a esta tragédia e lançou uma campanha de angariação de fundos para apoiar as populações
afetadas. A iniciativa, chamada Um Abraço a Portugal conseguiu um total de 855.140,78€, dos
quais 800.255,91€, resultaram das chamadas para a linha solidária SIC, 12.286,87€ de doações
diretas para a conta da SIC Esperança, e 42.598€ de 10 % das receitas provenientes da venda
das publicações semanais do grupo Impresa na terceira semana de junho.

Este montante está a ser aplicado na reconstrução de 26 casas e 2 instituições nos três concelhos
mais afetados, Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.
Das 28 casas, 3 pertencem a bombeiros que ficaram gravemente feridos no combate às chamas,
havendo necessidade de adaptar as casas à sua situação atual. Para a reabilitação de 4 casas, a
SIC Esperança associou-se à iust a Change, uma Associação sem fins lucrativos que mobiliza
recursos humanos e materiais para recuperar habitações de pessoas com carências
socioeconómicas.
ASIC Esperança foi, uma vez mais, o parceiro social da edição de 2017 do Expresso/BPI GolfCup,
tendo atribuído a verba angariada ao projeto A Segurança Começa em Casa, da APSI Associação
Portuguesa para a Promoção da Segurança Infantil. Este projeto consistirá em 7 sessões de
formação a 140 técnicos da área social, que acompanham famílias em situação de
vulnerabilidade social e económica, com o objetivo de muni-las de ferramentas que as auxiliem
no desenvolvimento de competências parentais na temática da segurança infantil e prevenção
de acidentes com crianças dos O aos 12 anos.
-

No âmbito das comemorações do 25 aniversário da SIC, a 6 de outubro foi lançado o Prémio
Solidário 25 anos SIC Esperança destinado a financiar um projeto inovador que contribua para a
melhoria de vida de pessoas socialmente desfavorecidas. A verba do prémio provém da venda
de eletrïcidade produzida por painéis solares instalados em escolas de todo o país, aquando do
concurso Escola Solar na edição de 2008 do Rock ïn Rio Lisboa. Foram recebidas cerca de 300
candidaturas, tendo o prémio sido atribuído à Associação Salvador pelo projeto Portugal Mais
Acessível.
Este projeto contempla a criação de acessibilidades em espaços e serviços, públicos e privados.
Para tal, prevê a criação de um Provedor das Acessibilidades, responsável pela implementação
de campanhas, por influenciar políticas sociais, denunciar situações de incumprimento e
distinguir boas práticas. Para envolver e responsabilizar toda a sociedade, será criada uma APP
que classificará, de forma rápida e fácil, os locais quanto às condições de acessibilidade. A APP
permitirá ainda o envio imediato de reclamação para o organismo responsável.
Dada a qualidade dos projetos apresentados, a SIC Esperança atribuiu também uma menção
honrosa à Associação 29 de Abril, que irá pôr em ação o projeto Embalando Afetos. Conciliando
a preservação do meio ambiente com uma vertente social, este projeto visa a mudança de
comportamento dos consumidores, e consiste na substituição de sacos de plástico por sacos de
algodão reciclável no concelho de Montemor-o-Novo. A confeção dos sacos está a cargo de 10
utentes com deficiência da Associação, que irá colocá-los à venda na sua loja, reforçando deste
modo a sustentabilidade do projeto.

2

inna
Pelo 52 ano consecutivo, a SIC Esperança e a Porto Editora lançaram um projeto de Natal. No
decorrer dos meses de novembro e dezembro, por cada livro infantil vendido com o autocolante
Campanha de Natal Alfa & SIC Esperança, 1 € reverteu para apoiara projeto Vamos Cuidar
Cuidados Paliativos Pediátricos, da Associação Por Uma Attitude. Este projeto visa a capacitação
de 200 famílias de crianças que carecem de cuidados paliativos pediátricos, de modo a assegurar
melhores cuidados de saúde e promovera bem-estar da criança no domicilio. O projeto contou
com a apresentadora Andreia Rodrigues como madrinha.

—

Em 2009, a SIC Esperança, em parceria com a Fiat, criou bolsas de estudo para jovens que
cresceram em Instituições Particulares de Solidariedade Social e que desejavam frequentar a
universidade, O projeto terminou em 2017, e permitiu a 8 jovens o apoio financeiro para a sua
formação superior.
Com o intuito de diversificar as suas fontes de financiamento, no decorrer deste ano a SIC
Esperança desenvolveu parcerias com duas consultoras externas, a AKA e a Treint.
No âmbito da parceria com a consultora Treint, a SIC Esperança submeteu uma candidatura a
uma linha de financiamento do POISE Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, do
Portugal 2020.
Esta candidatura surge da necessidade das P55 diminuírem a sua dependência do fundo de
Segurança Social do Estado, e obterem financiamento alternativo, o que exige capacitação dos
dirigentes € técnicos das ïnstituições.
-

Neste sentido, a SIC Esperança propõe-se promover um programa de formação para dotar os
dirigentes e técnicos das instituições, com que trabalha frequentemente na área do Alentejo,
de competências e conhecimentos nas práticas de gestão, marketing e comunicação, por forma
a tornar estas IPSS mais 5ustentáveis.
Ações Internas
Pelo quarto ano consecutivo, teve lugar a ação de voluntariado Impresa Norte, em
parceria com a Porto Business School, nos dias 25 e 26 de março, no Jardim de Infância
Santa Cecília do Centro Paroquial de Matosinhos. Cerca de uma centena de voluntários
contribuiu para a transformação de uma sala ampla com mais de 230 m2 em três novos
espaços: receção da instituição, uma sala de aula para crianças com necessidades
educativas especiais e uma sala de dança, proporcionando desta forma mais conforto a
cerca de 150 crianças.
A SIC Esperança organizou a 1! Colónia de Férias Impresa, destinada aos filhos dos
trabalhadores do Grupo. Durante a semana, de 10 a 14 de julho, 29 crianças e jovens
dos 6 aos 14 anos usufruiram de diversas atividades, planeadas em parceria com a
Associação Crescer com Sentido, responsável pela dinamização da colónia.
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Com o apoio dos meios do grupo Impresa, a SIC Esperança, enquanto Instituição
Particular de Solidariedade Social, promoveu uma campanha de apelo à doacão da
consignação dos 0,5% do IRS, tendo angariado 17.186,24 €. O jornalista João Moleira
deu a cara a esta campanha.
•

A SlC Esperança estabeleceu pelo segundo ano consecutivo uma parceria com a Book In
Lççp, uma plataforma digital de compra e venda de manuais escolares que proporciona
uma poupança de 80%.

•

No âmbito da digressão por todo o país das comemorações dos 25 anos SIC, a SIC
Esperança selecionou, em cada distrito, uma Instituição que já tivesse beneficiados do
seu apoio, para participar num direto no programa Juntos à Tarde.

•

A SIC Esperança beneficiou de 50% da bilheteira da sessão de estreia da peça de teatro
Olivia & Eugénio no Cineteatro Capitólio, que contou, no seu elenco, com um jovem ator
portador de Trissomia 21. A verba angariada, de três mil euros, será aplicada na criação
de bolsas artísticas para jovens com Trissomia 21.

Distinções
Na edição de 2017 da Gala de Moura, a SlC Esperança foi distinguida com o Prémio Mérito e
Excelência Cidade de Moura na categoria de Solidariedade, pelo trabalho realizado nos seus 14
anos de existência e, particularmente, pela iniciativa de apoiar as populações atingidas pelos
incêndios.

Agradecimentos
A SIC Esperança agradece a todos os que se empenham neste projeto social, parceiros e
voluntários. A sua boa vontade e apoio financeiro, tornam possível a concretização de iniciativas,
que promovem a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais carenciadas do nosso país.
Gostaríamos de registar a colaboração da Ayuda en Acción, em especial de Jorge Cattaneo e
José Estevez, da decoradora Dina Souto Rosa, na ação de voluntariado da Impresa norte, e das
Câmaras Municipais de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vnhos, no âmbito
da reconstrução das casas após os incêndios de junho de 2017.
Também queremos destacara disponibilidade e dedicação da apresentadora Andreia Rodrigues,
no seu envolvimento em diversos projetos da SIC Esperança.
Uma palavra ainda para o trabalho excecional das Instituições com quem tivemos o privilégio de
trabalhar ao longo deste ano. São elas que estão diariamente no terreno ao serviço de quem
mais necessita e é com elas que fazemos o nosso trabalho.
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Não podemos deixar de destacar a dedicação dos trabalhadores do Grupo Impresa que ao longo
dos anos, têm voluntariamente, disponibilizado o seu tempo para participar nas diversas ações
desenvolvidas pela SlC Esperança. Em particular os membros do Conselho de Representantes
que, com a sua criatividade, contribuem para o sucesso desta empreitada, bem como dos
Associados e membros dos órgàos sociais da Instituição.
Um agradecimento especial à pequena mas talentosa equipa da SIC Esperança, que acredita
neste projeto, e que, através da sua enorme dedicação e tenacidade mostra que se cada um
fizer a sua parte, é possível construir um país mais justo e menos desigual. Em particular,
reconhecemos o contributo de Sofia Carvalho que deixou a equipa no decorrer deste ano, e que
acompanhou a SIC Esperança desde a sua criação, sendo um elemento fundamental para o seu
sucesso.

Carnaxide, 11 de maia de 2018
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