COMO ADERIR?
Através do site www.cercibraga.pt/azulejomagico
NIB 0036 0008 99100118929 82
Na plataforma solidária - www.esolidar.com

A incluir sorrisos...

Contacte-nos info@cercibraga.pt ou 253248592

O Rotary International reúne mais de 1,2 milhão de profissionais e líderes comunitários, em
mais de 35 mil clubes espalhados por 220 países e regiões, com o objetivo de criar mudanças positivas e duradouras nas comunidades. Em Portugal desde 1926, com o primeiro
clube em Lisboa, existem hoje 157 clubes, com mais de 3400 rotários. O Rotary Clube de
Braga-Norte é um deles, dedicado a “fazer o bem em Braga” desde a sua criação, em 1991.
Apoie a construção do

Centro de Atividades

Ocupacionais de Navarra

MAIS INFORMAÇÕES:

www.cercibraga.pt/azulejomagico

www.cercibraga.pt | info@cercibraga.pt | Tel: 253248592 | Tlf: 934443997

INICIATIVA:

BENEFICIOS PARA AS EMPRESAS PARCEIRAS

Contribua para a edificação de uma nova resposta social
na área da deficiência intelectual e multideficiência.
A requalificação de dois edifícios permitirá a CERCI Braga prestar
resposta a 30 jovens/adultos em Centro de Atividades Ocupacionais.
Este projeto consiste na criação de um mural físico, em azulejo, que ficará
na entrada deste novo edifício em Navarra. Por cada 1000 doados, os
mecenas sociais, terão um azulejo, assim como presença na comunicação
do desenvolvimento do projeto através da web e da comunicação social.

Será colocado o logotipo de cada empresa parceira, em azulejo, no
mural da entrada principal do novo CAO Navarra da CERCI Braga.
Um enorme photocall que se manterá por mais de 50 anos;
Serão divulgadas todas as empresas parceiras, regularmente, nos
meios da CERCI Braga e do Rotary Clube de Braga-Norte;
Serão divulgadas todas as empresas parceiras nos eventos “Azulejo
Mágico” e nos meios de comunicação social;

As empresas parceiras poderão publicitar o seu apoio na campanha
“Azulejo Mágico”, na qualidade de empresas responsáveis na área social, reforçando assim a sua imagem junto dos clientes e da comunidade;

A concretização desta resposta virá colmatar uma enorme lacuna na
insuficiência de respostas no concelho de Braga e trará melhorias na
qualidade de vida das pessoas com deficiência e multideficiência.
Ao apoiar este projeto, estará não só a contribuir para o bem-estar social
da nossa comunidade, como poderá ter benefícios fiscais e reconhecimento público.

As empresas parceiras poderão deduzir a doação (em espécie, numerário ou em serviços) majorada, para efeitos de IRC, em 130%;
Cada empresa parceira receberá duas entradas para o Jantar Solidário “Azulejo Mágico”, a realizar em Fevereiro de 2016;
Cada empresa parceira contribuirá, assim, para a produção de infinitos sorrisos através da CERCI Braga;

