A Vieira de Almeida & Associados e o sucesso de um
torneio solidário de futebol
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A Vieira de Almeida & Associados (VdA) volta a organizar a
VdA Champions League juntando assim colaboradores e
amigos num momento de partilha e lazer que este ano tem
como objetivo ajudar a Associação Bagos d’Ouro. O Impulso
Positivo falou com Benedita Gonçalves, Inês Ribera e João
Soares Franco da VdA e com Mafalda Teixeira Bastos da Bagos
d’Ouro para perceber o alcance que um evento destes pode ter.
a
IP News: No que é que consiste a VdA Champions League?
Benedita Gonçalves, Inês Ribera e João Soares Franco (BG, IR, JSF): A VdA Champions League é um
torneio solidário de futebol – que se insere no programa de responsabilidade social da VdA - composto por oito
equipas de empresas de relevo, do ou com presença no Norte, que se juntam para ajudar uma entidade do 3º
setor – é este o principal objetivo do torneio, o de poder apoiar uma causa.
Ao promovermos este torneio, acreditamos que estamos a contribuir para uma causa, mas também a contagiar
outras empresas e pessoas para questões de responsabilidade social deixando claro que qualquer um pode e
deve dar o seu contributo através das mais variadas formas. É só querer!
Claro que aliado a isso, este torneio permite ainda promover o convívio entre as empresas participantes e a
prática de desporto, assim como, passar uma manhã divertida entre jogadores, famílias e adeptos.

IP News: Quantas edições já se realizaram?
BG, IR, JSF: Esta é a segunda edição. No ano passado demos o “pontapé de saída” com um torneio que correu
muito bem. Ficámos extremamente sensibilizados com o apoio das empresas, famílias, amigos, enfim, de muitas
pessoas que se quiseram associar, para que o objetivo daquele ano, fosse alcançado.
Foi muito gratificante verificar que no final do dia, todos juntos realizámos um sonho de uma criança doente. A
imagem desse sorriso ficará para sempre connosco.
Por isso, mais uma vez, aproveitamos para agradecer a todos quantos estiverem envolvidos no torneio e, em
especial, na concretização desse sonho.

IP News: Que adesão tem tido este evento? Quem pode aderir?
BG, IR, JSF: Temos tido uma adesão forte por parte das empresas, que muitas vezes não tendo uma equipa
“oficial”, reúnem o número de atletas necessário para constituir uma equipa. Para além das equipas em si,
também as famílias, colegas e amigos – nossos e das empresas - têm aparecido e demonstrado vontade de
participar e de ajudar.
Quanto às equipas, temos sido nós a convidar. Temo-lo feito por diversas razões: por um lado porque queremos
variar, alargando o leque de empresas que ficam mais despertas para temas relacionados com a
responsabilidade social ou que inserem este evento nos seus próprios programas de responsabilidade social,
sugerindo-lhes a oportunidade de apoiar uma causa; por outro lado porque este é um exemplo daquilo que se
costuma dizer “se cada um der um bocadinho, juntos fazemos muito”. Este é o nosso “bocadinho”.
Qualquer pessoa pode apoiar a Associação Bagos d'Ouro, quer através do torneio, quer dirigindo-se diretamente
à Associação por exemplo seguindo este link (http://www.bagosdouro.com/client/skins/). E qualquer empresa que
queira participar no torneio pode fazê-lo, entrando em contacto connosco.

IP News: O que é e o que faz a Associação Bagos d'Ouro?
Mafalda Teixeira Bastos (MTB): A Bagos d’Ouro é uma IPSS que tem como missão a promoção da Educação
de crianças e jovens carenciados do Douro, como forma de combate à exclusão social. Atualmente, estamos
presentes em 4 concelhos do Douro: São João da Pesqueira, Tabuaço, Sabrosa e Alijó e apoiamos diretamente
33 crianças e jovens com idades entre os 6 e 18 anos, assumindo como compromisso o acompanhamento do
seu percurso até à inserção na vida ativa. Tendo como preocupação a garantia de condições de vida dignas a
estas crianças, irmãos e pais, asseguramos também apoio ao nível da Nutrição e Saúde, a um total de 127
pessoas.

IP News: Quais os critérios por trás da escolha da Bagos d’Ouro como beneficiária desta iniciativa?
BG, IR, JSF: No âmbito do projeto de responsabilidade social da VdA, nós participamos em inúmeras atividades,
uma das quais promovida pelo “GRACE, Intervir, Recuperar e Organizar”, que é o “GIRO”.
O GIRO é uma iniciativa de voluntariado empresarial na qual são realizadas várias intervenções a nível nacional,
com vista à melhoria da qualidade de vida de jovens e crianças em risco, idosos, à defesa dos animais e à
recuperação de espaços naturais.
No Giro do ano passado, uma das entidades na qual podíamos intervir era a Associação Bagos d'Ouro. Com
muita pena nossa, não o conseguimos fazer pois foi-nos difícil mobilizar toda a equipa, um dia inteiro, para o

Douro. Ficámos com pena de não ter podido participar nessa iniciativa e mais ainda por percebermos que
realmente os desafios colocados a entidades que estão fora de Lisboa ou Porto são muito exigentes.
Ora, se nós não poderíamos ir até lá, porque não traze-los até nós?
Foi assim que nasceu a ideia que este ano a entidade apoiada fosse a Associação Bagos d'Ouro. Foi engraçado
pois esta ideia acabou por ser apresentada à equipa da VdA Porto, por toda a equipa…. E todos concordaram!

IP News: Como é que a Associação Bagos d'Ouro vê esta parceria, na realização da VdA Champions
League?
MTB: Foi com grande alegria que recebemos o convite por parte da VdA para sermos a entidade beneficiária de
edição de 2014 da VdA Champions League. A VdA tem o valor da Responsabilidade Social muito presente na
sua atuação e nas suas equipas, vivendo-o de forma genuína e comprometida. Neste sentido, é para nós um
enorme prazer podermos fazer parte desta iniciativa, que tão bem espelha a vontade de fazer a diferença, ao
mobilizar algumas das maiores empresas do país para uma atividade desportiva, que tem na sua génese uma
preocupação solidária.

IP News: Qual o destino que a Associação Bagos d'Ouro pretende dar ao apoio que angariarem com este
evento?
MTB: Todos os anos, a Bagos d’Ouro identifica novas crianças e jovens para apoiar, sendo que em Junho de
2014 concluiremos mais um processo de sinalização, dando início ao apoio de 11 novas crianças e respetivas
famílias. O compromisso que assumimos com estas crianças e jovens é duradouro, acompanhando-as até à sua
inserção na vida ativa. Por isso mesmo, a nossa intervenção é de proximidade e à medida de cada criança,
dotando-as de competências pessoais e profissionais que lhes permitam tornarem-se adultos responsáveis e
construírem projetos de vida de sucesso. Neste âmbito, o valor angariado através desta iniciativa permitirá
alavancar o início deste apoio, essencial para que estas crianças e jovens possam reverter o ciclo de exclusão
social a que tantas vezes estão expostos.

IP News: Para além deste apoio que outro tipo de ações de Responsabilidade Social é que a VdA tem
realizado?
BG, IR, JSF: O Programa Pro Bono e de Responsabilidade Social Corporativa é um projeto estruturante do
posicionamento da VdA no mercado e na Comunidade e pretende representar um contributo forte, empenhado e
continuado à Comunidade onde nos inserimos, através do envolvimento de toda a equipa em torno de um
objetivo comum e solidário.

Com o Programa de Pro Bono e de RSE, é permitida a realização da dimensão social e humana de todos os
colaboradores e o exercício da cidadania, dentro da VdA e com a VdA.
O Programa desenvolve-se em dois eixos essenciais: responsabilidade ambiental, no âmbito da qual a VdA
implementou o Projeto Verde e responsabilidade social, centrada em quatro vetores:(i) apoio jurídico pro bono a
diversas instituições sem fins lucrativos, (ii) apoio ao desenvolvimento de projetos de inovação social e de
empreendedorismo social, geradores de novas respostas sociais, (iii) capacitação das entidades do Terceiro
Sector, através de ações de formação sobre temas jurídicos com impacto na vida destas entidades, e (iv)
voluntariado corporativo.
Para que se possa ficar com uma deia do nosso comprometimento, em 2013, a VdA dedicou 4800 das suas
horas a trabalho Pro Bono apoiando mais de 100 projetos e iniciativas no âmbito do Programa Pro Bono e
Responsabilidade Social.
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