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p r o j e c t o q u a r t o

c r e s c e n t e

maps | projecto quarto crescente

O projecto quarto crescente, do
maps - movimento de apoio à
problemática da sida, foi um dos
contemplados da segunda edição do
movimento mais para todos no âmbito
da parceria da sic esperança com o
lidl portugal, tendo como objectivo
proporcionar alojamento temporário
a pessoas sem-abrigo, enquadradas
nas respostas sociais centro de
alojamento temporário e residência
para
pessoas
com
vih/sida
“colmeia”,
com
qualidade,
conforto e dignidade, garantindo um
espaço
com
condições
que
proporcionem bem-estar e harmonia.
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Este almanaque (boletim número 4)
dedica-se à rede de parceiros que,
directa e indirectamente, têm vindo
a contribuir para que o projecto
quarto crescente aconteça.

[01]

projecto quarto crescente

movimento mais para todos | lidl

O
movimento mais para todos,
projecto que nasceu da vontade de
ajudar e de estar cada vez mais
próximo das pessoas que mais
precisam, conta com duas edições,
desde o seu início em 2014.

Esta é uma iniciativa solidária de
angariação e doação de fundos, para
apoiar projectos de instituições de
todo o país que, diariamente, estão
no terreno a ajudar as comunidades
locais.
A
mecânica
da
campanha
de
angariação de fundos, que decorreu
no mês de dezembro em todas as
lojas lidl, traduz-se numa doação
de dez cêntimos feita pelo lidl por
cada
compra
realizada,
independentemente do valor.
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[01] tema alusivo á decoração das andorinhas portuguesas

O donativo monetário do lidl foi
reforçado por um conjunto de marcas
com uma forte consciência social.

[02]

projecto quarto crescente

parceiro social| sic esperança

O movimento mais para todos contou
com o apoio da sic esperança,
enquanto parceiro social.
A sic esperança é uma instituição
particular de solidariedade social,
de utilidade pública, transversal a
todas as empresas do grupo impresa,
criada em 2003 com o objectivo de
angariar fundos e monitorizar a
implementação de projectos sociais,
procurando sensibilizar a sociedade
civil para os problemas sociais em
portugal.
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[02] tema alusivo á decoração dos azulejos portugueses

A
sic
esperança
trabalha
em
parceria com outras instituições
particulares
de
solidariedade
social e outras entidades no
desenvolvimento de projectos de
cariz social que contribuam para um
país mais justo e menos desigual.
Disponibiliza-se
a
planear,
desenvolver, executar e monitorizar
projectos próprios ou concebidos
por terceiros.

[03]

projecto quarto crescente

instalações | câmara municipal de faro

Os
serviços
de
alojamento
temporário do maps são promovidos
em instalações cedidas pela câmara
municipal de faro.
Para a câmara municipal de faro tem
sido importante criar uma cultura
de autenticidade e de paixão,
relacionada ao coração, mostrando o
seu compromisso com o cidadão.

[03] tema alusivo á decoração das sardinhas
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O verbo “evoluir” assume-se como
a chave do caminho do município:
“faro – evoluímos consigo”,
transmitindo uma perspetiva de
movimento,
de
crescimento,
de
evolução, de futuro e de trabalho.
Esta
evolução
faz-se
com
os
cidadãos, no desporto, na cultura,
na área social e na relação entre a
instituição e os farenses.

[04]

projecto quarto crescente

respostas sociais | iss, ip

O instituto da segurança social tem
como missão garantir e promover a
protecção e inclusão social dos
cidadãos e das cidadãs, no âmbito
do sistema de segurança social,
reconhecendo
os
direitos
e
assegurando
o
cumprimento
das
obrigações.
As transformações verificadas na
sociedade, tornaram imperativa a
concepção de novas formas de
intervenção,
de
modo
a
que
privilegiem
a
flexibilidade
necessária para atender à mutação
constante
e
à
crescente
complexidade da realidade social.
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[04] tema alusivo á decoração das janelas portuguesas

O maps promove as respostas sociais
centro de alojamento temporário,
para nove pessoas, e residência
para
pessoas
com
vih/sida
“colmeia”, para cinco pessoas, em
parceria
com
o
instituto
da
segurança social.

[05]

projecto quarto crescente

decoração | incondicional

O projecto incondicional - atelier
de criação e decoração propõe
serviços de decoração, de criação
de mobiliário e peças, de restauro
e transformação, de workshops e de
feng
shui.
Tem
ainda
outra
vertente, no âmbito social, onde
pretende
integrar
pessoas
com
deficiências no processo produtivo.

[05] tema alusivo á decoração das sardinhas
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O
projecto
incondicional
foi
convidado a colaborar com o maps,
no projecto quarto crescente, sendo
responsável
pela
criação
e
decoração dos espaços que serão
remodelados, trazendo a inovação e
a criatividade ao projecto de
decoração de interiores.

[06]

projecto quarto crescente

mobiliário | ikea

"Criar um melhor dia a dia para a
maioria das pessoas", é esta a
visão ikea. A ideia de negócio
consiste em "oferecer uma vasta
gama de produtos funcionais e com
um bom design a preços tão baixos
que a maioria das pessoas pode
comprá-los”.
O ikea (loja de loures) foi o local
de eleição do projecto quarto
crescente para a aquisição do
mobiliário e dos outros materiais
que constituirão o projecto de
decoração dos quartos.
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[06] tema alusivo á decoração dos azulejos portugueses

O ikea permitiu ao projecto quarto
crescente
ser
enquadrado
nos
serviços ikea business, tornando-se
um dos parceiros do projecto,
possibilitando a rentabilização de
recursos,
na
encomenda,
armazenamento e levantamento das
mercadorias.

[07]

projecto quarto crescente

logística | antarte

A antarte é uma marca portuguesa,
líder em tendências de mobiliário e
decoração
em
portugal.
É
reconhecida
pelas
suas
linhas
inovadoras, elegantes e adaptáveis
aos mais variados tipos de espaço.
A antarte aposta numa equipa de
profissionais de design, que em
todas as estações lançam novidades
inspiradas
em
tendências
internacionais.

15 | 23

[07] tema alusivo á decoração das andorinhas portuguesas

O
projecto
quarto
crescente
estabeleceu parceria com a antarte,
tendo
sido
disponibilizada
a
unidade móvel
própria
para o
transporte
de
mercadorias,
facilitando
a
logística
de
aquisição do mobiliário adquirido.

[08]

projecto quarto crescente

divulgação | ualg

A ualg - universidade do algarve
tem vindo a ser um parceiro do
projecto quarto crescente, quer
pela divulgação que realiza do
projecto
junto
da
comunidade
académica, quer pela divulgação das
actividades do projecto no grupo de
voluntariado da universidade do
algarve ualg v+.
O grupo de voluntariado ualg v+
pretende
promover
e
dinamizar
projectos
de
voluntariado
envolvendo elementos da comunidade
académica,
nomeadamente,
estudantes, funcionários docentes e
não docentes, e investigadores.
Visa ainda estabelecer parcerias
para
o
desenvolvimento
e
implementação
de
projectos
de
voluntariado de interesse comum.

[08] tema alusivo á decoração das sardinhas
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As actividades de voluntariado são
desenvolvidas em múltiplas áreas,
incluindo saúde, educação, social,
ciência, cultura, desporto, defesa
do
património
e
ambiente
e
protecção civil.

[09]

projecto quarto crescente

remodelação | alda filipe

A alda filipe é uma empresa de
construção civil, com quinze anos
de experiência na região algarvia.
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[09] tema alusivo á decoração das janelas portuguesas

Com serviços especializados em
reparações e colocação de materiais
de construção civil, a alda filipe
tornou-se um parceiro do projecto
quarto crescente, com a doação de
mão de obra técnica, nomeadamente
na
colocação
de
tectos
e
recuperação dos wc dos quartos, bem
como na doação de materiais para a
remodelação
dos
espaços
do
projecto.

[10]

projecto quarto crescente

voluntariado | isu

O isu – instituto de solidariedade
e cooperação universitária tem sido
um parceiro do projecto quarto
crescente
na
divulgação
das
actividades de voluntariado.
O isu é uma organização nãogovernamental
para
o
desenvolvimento que tem como missão
a
promoção
de
processos
participativos
para
o
desenvolvimento
de
pessoas
e
comunidades,
integrando
a
diversidade dos actores envolvidos,
tendo por base uma cultura de
voluntariado.
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[10] tema alusivo á decoração das andorinhas portuguesas

O isu actua em quatro áreas
basilares:
o
voluntariado,
a
cooperação para o desenvolvimento,
a educação para o desenvolvimento e
a inclusão social, dinamizando e
apoiando diversos projectos em
portugal e nos países africanos de
língua oficial portuguesa onde, por
via da formação e do voluntariado,
intervém numa óptica de capacitação
e consciencialização cívica.

agradecimentos
associados, funcionários, utentes e voluntários do maps
alda filipe, construções, unipessoal lda.
antarte
câmara municipal de faro
ikea
incondicional – atelier de criação e decoração
instituto da segurança social, i. p.
instituto de solidariedade e cooperação universitária
lidl portugal
movimento mais para todos
sic esperança
universidade do algarve
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