CERCIGUI
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do
Concelho de Guimarães, CRL.

PROJETO

NOME DO PROJETO

Reduzir, Reutilizar e Reciclar

OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Fomentar a responsabilidade social e ambiental da
comunidade para ações práticas que visam estabelecer uma
relação mais harmoniosa entre o consumidor e o meio
ambiente.

DATA DE CRIAÇÃO

2009

RESPONSÁVEIS PELA CRIAÇÃO

Direção da CERCIGUI

DATA DE APROVAÇÃO

2009

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

Direção da CERCIGUI

DATA DE INÍCIO DO PROJETO

2009

PARCEIROS DO PROJETO

Ecomovimento
Agrupamento de Escolas João de Meira

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A CERCIGUI no âmbito da sua política de responsabilidade social, integra a responsabilidade ambiental,
bem como um conjunto de atitudes, individuais e organizacionais que devem ter em conta o crescimento
económico ajustado à proteção do meio ambiente na atualidade e para as gerações futuras, garantindo a
sustentabilidade.
Desde há muitos anos que temos colaborado em parcerias com outras entidades na recolha de tampinhas
para aquisição de tenologias de apoio (auxiliares de comunicação, cadeiras de rodas, camas articuladas,
entre outros). A nossa participação nesta recolha já nos permitiu aquisição de alguns destes equipamentos,
contribuindo estes, para a melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes.
Continuamos a apostar em campanhas de recolha não só de tampinhas, mas também de óleos alimentares
usados e recolha de radiografias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Sensibilizar os colaboradores, clientes, suas famílias e comunidade em geral para a participação na
recolha e reutilização de resíduos através da recolha de óleos alimentares usados, radiografias e
tampinhas;



Aumentar a participação da comunidade em ações que visam a mudança de atitudes para a
proteção do meio ambiente;



Melhorar o desempenho organizacional na área ambiental com ações de formação dirigidas a
clientes/significativos e colaboradores;
Missão: Promover a inclusão social da pessoa com deficiência de acordo com o Código de Ética
Valores: Rigor * Confidencialidade * Integridade * Privacidade

CERCIGUI
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do
Concelho de Guimarães, CRL.

Missão: Promover a inclusão social da pessoa com deficiência de acordo com o Código de Ética
Valores: Rigor * Confidencialidade * Integridade * Privacidade

PROJETO

