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Boas Práticas

Responsabilidade Social  

www.somafre.pt

pesar de ser uma organização 
privada, naturalmente focada na expansão 
do negócio, nos resultados financeiros e na 
fidelização dos seus clientes, a Administração 
do Grupo SOMAFRE tem pautado a sua 
acção, desde sempre, pela conjugação 
destes factores com uma forte preocupação 
social, cultural e ambiental. É neste contexto 
que há mais de 20 anos a SOMAFRE surge 
permanentemente associada a iniciativas de 
mecenato, responsabilidade social, promoção 
cultural e desportiva. Com efeito, esta faceta 
tem-se revelado uma das suas preocupações 
estratégicas que, inclusivamente, determina 
uma das unidades sempre presente no 
seu plano anual de controlo dos objectivos 
(integrado no sistema de gestão da qualidade).

Mais do que desenvolver a sua actividade 

de mecenato e responsabilidade social 

baseando-se apenas na atribuição de 

donativos, ou outros apoios financeiros 

para a aquisição de bens solicitados por 

instituições de solidariedade social, a 

SOMAFRE considera de especial riqueza 

a participação e o envolvimento directo 

com as entidades a quem presta apoio, 

seja pela presença e ajuda nos eventos 

que organizam, na colaboração activa 

para a resolução de alguns problemas 

práticos que enfrentam, ou na doação 

de bens imateriais, seja em forma de 

trabalho e/ou do tempo dedicado a essas 

iniciativas de apoio social.

A

A SOMAFRE Construções, é uma empresa do sector  
da construção civil que se tem vindo a diferenciar pela  
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acrescentado nas obras que realiza, e também pelo  
privilégio e especialização que tem procurado desenvolver  
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01 
Em 2007, a SOMAFRE executou 
intervenções de reabilitação de um espaço 
no Panteão Nacional, nomeadamente 
pela execução de trabalhos de pintura 
e requalificação dessa área para as 
cerimónias de trasladação dos restos 
mortais do escritor Aquilino Ribeiro. 

02 
Em 2010, na sequência da aquisição e 
total reabilitação de um prédio de 1890 
na Travessa da Queimada – Bairro Alto 
(antiga Livraria Histórica Ultramarina), foram 
desenvolvidas obras de restauro integral  
do edifício. Assim, além de preservar todo  
o seu espólio (livros, mobiliário, peças 
decorativas, etc.), manteve-se a traça e o 
respeito pelos materiais de origem, sem 
descurar os indispensáveis requisitos 
de segurança e higiene, comodidade, 
funcionalidade e eficiência energética. 

Terminada esta intervenção, a SOMAFRE 
deu nova vida ao edifício e devolveu-lhe 
a utilização em prol das artes, da 
responsabilidade social, do convívio e da 
promoção cultural. Foi assim que colocou 
este espaço de significativo valor histórico, 
que por mais de um século foi alfarrabista/ 
livraria, palco de tertúlias e de múltiplos 
encontros culturais, novamente ao serviço 
da comunidade, nomeadamente, pela 
sua cedência como galeria para diversas 
exposições de pintura, eventos de criação 
artística “ao vivo”, espectáculos musicais, 
eventos infantis (com música e poesia), 
entre outros. Nasceu assim a iniciativa 

Destacam-se três exemplos destas acções de  
responsabilidade social:

“Sinergias”, que conta já com mais de cinco 
edições e que se tem perpetuado noutros 
espaços, sempre com o intuito de divulgar 
e promover o trabalho artístico, quer de 
valores consagrados do panorama nacional, 
quer de jovens e promissores talentos. As 
“Sinergias” mais recentes foram realizadas 
no edifício XXI, no Pólo Tecnológico de 
Lisboa, nomeadamente, em parceria com 
a Escola de Design e Artes Decorativas 
(Caldas da Rainha) do Instituto Politécnico 
de Leiria e com o artista plástico Viriato da 
Silveira, numa mostra que pretendeu dar 
a conhecer a súmula de décadas de uma 
carreira dedicada à pintura, à escultura e 
à formação de novos artistas de países de 
expressão portuguesa. 

03 
Já este mês, a SOMAFRE colaborou 
novamente com o PISCJA – Projecto de 
Inclusão Social de Crianças e Jovens 
do Armador, associação a quem já tem 
vindo a prestar outros apoios, desta 
feita pela disponibilização de todos os 
materiais necessários para a actividade 
de reabilitação do espaço onde está 
implantado o Projecto, no Bairro do Armador 
(Chelas). Esta actividade comunitária, 
intitulada informalmente de “lavar a cara” do 
PISCJA, visou o envolvimento das próprias 
crianças e jovens apoiados pelo projecto 
nos trabalhos de preparação do espaço a 
intervencionar, na sua pintura e decoração 
e integrou também, como “convidados 
especiais” as crianças e jovens do Projecto 
Ser Maior, do Bairro da Boavista.

Estas e outras actividades podem ser 
encontradas, em maior detalhe, no site 
da empresa  www.somafre.pt , nas áreas 
reservadas à actividade social, cultural e 
desportiva e à “SOMAFRE na comunicação 
social”


