
5

84

montePio OuTONO 2011

o meu montepio
ReSPonSAbiLidAde SoCiAL

1“Do Something”
Apresentado pela TESE 
– Associação para o 
Desenvolvimento da 
Tecnologia, Engenharia, 
Saúde e Educação
obJetiVo: Promover a 
participação cívica e o 
empreendedorismo junto 
dos jovens portugueses 

2“Make it Possible”
Apresentado pela AIESEC 
– Associação Internacional 
de Estudantes em Ciências 
Económicas e Empresariais
obJetiVo: Aumentar 
a consciencialização 
para os Objetivos de 
Desenvolvimento do 
Milénio

3“Mudar o Mundo”
Apresentado pela Pista 
Mágica
obJetiVo: Contribuir para 
a criação, nas crianças e 
jovens, de comportamentos 
ativos de cidadania 
e voluntariado e sua 
integração na comunidade 
escolar e envolvente

4“Programa de 
Voluntariado Jovem 
do CHECK!N”
Apresentado pela APDS 
– Agência Piaget para o 
Desenvolvimento
obJetiVo: Promover a 
saúde junto de jovens em 
contextos festivos

Fique a conhecer os outros quatro projetos finalistas:

transformar lisboa  
na Primeira cidade  

sem desPerdícios 
alimentares  
É a ProPosta  

do Projeto re-food. 
 a fundação montePio  

e a lusitania – 
comPanhia de seguros  

aProVaram a ideia  
e distinguiram-na  

com o PrÉmio 
Voluntariado joVem 

montePio, no Valor  
de 25 mil euros

por cláudia marina
fotografia luís viegas 

PRÉMIO  
VOLuNTARIADO 

JOVEM

alimente  
eSta ideia 

Imagine uma cidade sem desperdí-
cios alimentares. Imagine uma cida-
de onde podemos resgatar refeições 
dos restaurantes, em perfeitas con-
dições, e entregá-las a quem mais ne-
cessita. Junte-lhe um grupo de volun-
tários altamente motivados e apos-
tados em lutar contra a fome. Eis as 
premissas do Projeto Re-food, apre-
sentado pela Associação Re-food 4 
Good e vencedor do Prémio Volun-

1 Os representantes da Re-food 4 
Good na apresentação do projeto
2 Os vencedores do Prémio 
3 O Ministro Pedro Mota Soares 
entregou o Prémio aos vencedores. 
4 O Presidente do Montepio 
destacou a qualidade das 121 
candidaturas

tariado Jovem Montepio, escolhido 
entre 121 candidaturas e 5 projetos 
finalistas. 

A iniciativa, da Fundação Mon-
tepio e da Lusitania – Companhia 
de Seguros, surge no âmbito do Ano 
Europeu das Actividades Voluntárias 
que Promovam uma Cidadania Ati-
va e tem por objetivos reconhecer e 
promover o voluntariado jovem, esti-
mular a apresentação de iniciativas 
inovadoras e apoiar a continuidade 
destes projetos.

Para se ter uma noção do impac-
to da ação do projeto Re-food, em 6  
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^ António tomáS 
CoRReiA, Presidente do 
Conselho de Administração 
do Montepio
^ FeRnAndA FReitAS,  
Presidente Nacional do Ano 
Europeu do Voluntariado e 
Cidadania Ativa (AEVCA)

 ̂ConCeição zAGALo, 
Presidente do GRACE
^ JoRGe ConCeição,
Administrador da Lusitania 
– Companhia de Seguros
^ VASCo bRito,
jovem Associado do 
Montepio

O júri...       

“Ganhar este Prémio 
coloca o projeto Re-food 
numa melhor posição 
para propor e concretizar 
as parcerias estratégicas 
essenciais para alcançar 
os objetivos no curto, 
médio e longo prazo: em 
Nossa Senhora de Fátima, 
em Lisboa e no Mundo.”
hunter halder,  
Presidente da Associação 
Re-food 4 Good

“Foi com grande satisfação 
que o Montepio assistiu 
à forte adesão de mais 
de uma centena de 
projetos a este Prémio, o 
que demonstra a enorme 
dimensão de cidadãos 
envolvidos na cidadania e 
na missão de ajudar quem 
mais precisa, mas também 
a necessidade que estas 
entidades sentem em 
termos de apoios.” 
António tomás Correia, 
Presidente do Conselho 
de Administração do 
montepio

“O Prémio poderia até ter 
ficado em casa própria, 
nas mãos do Montepio, 
por ser este um banco 
inovador e ativo na área 
da Economia Social.” 
Pedro mota Soares, 
ministro da Solidariedade 
e Segurança Social

Ajudar   
quem mais 
precisa

teStemunhoS

do Jovem “um bom instrumento pa-
ra a mobilização dos jovens”, revela  
António Tomás Correia, Presiden-
te do Conselho de Administração da 
Instituição. Uma mobilização que é 
“absolutamente decisiva para que o 
trabalho a favor da comunidade cor-
ra melhor” e que ajuda os próprios jo-
vens a tornarem-se “melhores pesso-
as, com melhor formação e com me-
lhor capacidade para entenderem os 
problemas da sociedade”.

Presente na cerimónia de entrega 
do prémio, Pedro Mota Soares, Mi-
nistro da Solidariedade e Segurança 
Social, fez questão de sublinhar que 
o Montepio “tem um ADN diferente 
de todas as outras instituições finan-
ceiras, um ADN mutualista, e a gené-
tica do terceiro setor”. Talvez por is-
so, o governante acredita que há aqui 
bons exemplos a serem seguidos pelo 
Governo, começando, desde logo, pe-
lo Prémio, “que aposta na inovação 
social e se enquadra tão bem neste 
Ano Europeu do Voluntariado, nos 
propósitos que o Ministério traçou 
no Programa de Emergência Social 
e nos princípios de responsabilida-
de social”.

Um prémio que, de acordo com 
António Tomás Correia, “é para con-
tinuar, por mais edições”. A primei-
ra já deu frutos, com os vencedores 
do projeto Re-food a surpreenderem 
a plateia do auditório Montepio ao 
anunciarem a decisão de oferecerem 
mil euros a cada um dos outros qua-
tro projetos finalistas.

meses já conseguiu angariar mais de 
seis mil refeições junto de 30 restau-
rantes, com a colaboração de mais 
de 50 voluntários. Segundo Hunter 
Halder, Presidente da Associação  
Re-food 4 Good, os 25 mil euros agora 
atribuídos ao projeto Re-food vão per-
mitir “expandir” a sua área de atua-
ção, para já limitada a sete quartei-
rões da Freguesia de Nossa Senhora 
de Fátima, em Lisboa, e, ao mesmo 
tempo, “ajudar a lançar uma inicia-
tiva para estimular o voluntariado”.  
Ou seja, estimular cada vez mais pes-
soas a participarem como voluntários.

É também essa a ideia do Mon-
tepio, que vê no Prémio Voluntaria-
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