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Responsabilidade Social

A Agrogarante cumpriu, uma vez mais, com a sua Responsabilidade Social, através de donativos
entregues a Instituições de Solidariedade Social que apoiam os mais carenciados. No decorrer da
quadra natalícia a Sociedade de Garantia Mútua apoiou:
- A Cáritas Diocesana de Coimbra, instituição de enorme relevo, que serve as comunidades de 5
distritos da região Centro;
- O Centro de Acolhimento João Paulo II - CAJPII, reconhecido como a comunidade paroquial com a
maior e mais relevante intervenção social no âmbito do combate à pobreza e exclusão social;
- A Cozinha Económica que acompanha famílias que vivem em situações de extrema pobreza;
- O projeto "Fundo Solidário” do Instituto Universitário "Justiça e Paz”, que tem como missão apoiar
estudantes do Ensino Superior com dificuldades económicas para prossecução dos seus estudos;
- A Liga Portuguesa Contra o Cancro (Núcleo Regional do Centro), dada a elevada importância do
trabalho que desenvolve;
- Comunidade Juvenil Francisco de Assis, que tem como objetivo o apoio à infância e juventude, e a
proteção e integração social de mães e filhos vítimas de violência doméstica ou com carências
socioeconómicas;
- APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – Delegação Ponta Delgada - que é uma
instituição que tem como objetivo promover e contribuir para a informação, proteção e apoio aos
cidadãos vítimas de infrações penais;

- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, que presta socorro a
náufragos, realiza buscas subaquáticas, combate a incêndios, serviços de saúde, acidentes,
enxurradas e calamidades, e sempre que estejam em causa a vida e bens das pessoas;
- Chão dos Meninos - Associação de Amigos da Criança e da Família – associação que defende a
proteção e promoção dos Direitos Humanos da Criança e dá apoio às suas famílias;
- APPACDM de Évora - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental que
tem como missão prestar serviços personalizados de reabilitação pessoal, social e profissional a
Pessoas com Deficiência e Incapacidades (PCDI);
- Lar dos Rapazes – da S. C. M. Santarém, que acolhe rapazes entre os 11 e os 19 anos de idade
proporciona-lhes alimentação e outros cuidados. Tentam dar uma resposta educativa de cariz
progressivamente terapêutico e assumem uma relação de tutoria no que diz respeito aos assuntos
escolares, saúde e de ocupação dos tempos livres;
- Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (A.P.P.A.C.D.M.) de
Santarém

que
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promover

e

estimular

o

desenvolvimento
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pessoas

com

deficiência/incapacidade e a sua inclusão na sociedade;
- Associação Laços e Sonhos P'ra Vida, que auxilia doentes oncológicos oriundos de toda a região de
Trás-os-Montes e Alto Douro, prestando apoio em termos psicológicos, sociais, ocupacionais e
profissionais;
- Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real - APCVR, que tem como objetivo prevenir,
(re)habilitar, incluir e apoiar a pessoa com Paralisia Cerebral, e as suas famílias.
Este ano a Agrogarante também apoiou a campanha AGRI.DOAR. Uma iniciativa promovida pela
CONSULAI, que visa apoiar e dar visibilidade a instituições de cariz solidário com impacto social e/ou
ambiental positivo. Esta é uma iniciativa do setor agrícola, florestal e agroalimentar.
A campanha funciona da seguinte forma: Cada parceiro pode sugerir uma instituição a apoiar.
Os parceiros selecionam, através de uma votação, um conjunto de 4 instituições passíveis de serem
apoiadas. Posteriormente as instituições vão a votação.
Este ano a instituição vencedora da campanha AGRI.DOAR foi a APOIAR – Associação de apoio a
África, que é uma ONG portuguesa com 25 anos de existência, que promove projetos de
desenvolvimento nas áreas da Nutrição, Saúde, Educação e Formação em África.
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