O Projeto Parcerias Urbanas foi concebido pela Diretoria de Projetos Sociais
Especiais do Secovi-SP com o intuito de auxiliar as empresas do setor imobiliário a
se inserirem no universo da responsabilidade social de maneira eficiente e simples.

www.parceriasurbanas.com.br

PARA SABER MAIS:

ENTENDA O PROJETO
Proteger a infância, ampliar as áreas verdes, fomentar a Educação, melhorar a qualidade de vida
de idosos, promover a inclusão de pessoas com deficiência… Existem muitos nichos de atuação
para quem quer contribuir para a criação de uma sociedade mais justa e menos afligida por
mazelas históricas. O que falta, às vezes, é saber por onde começar.
O Projeto Parcerias Urbanas do Secovi-SP coloca à sua disposição um amplo leque de opções
para inserir sua empresa em trabalhos sociais e ambientais em parceria com o poder público
e/ou entidades do terceiro setor.
É possível pesquisar por região, segmento de atuação e até por valores de patrocínio.
Trata-se de uma ferramenta útil, moderna e inovadora, que lhe permitirá identificar a atividade
que mais se alinha à missão e à filosofia da sua companhia.

VIABILIZAÇÃO
Por meio de um cadastro virtual, o empresário conhece e seleciona os programas sociais que
melhor atendam às suas expectativas. Trata-se de um autêntico “banco de oportunidades” para
quem quer se inserir no universo da responsabilidade social e reconhece que é melhor conduzir
esse processo com quem entende do assunto e já está fazendo a diferença.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Lazer

Esporte

Saúde

Educação

Meio Ambiente

Cultura

ESCOLHA TAMBÉM POR REGIÃO
Um dos pilares da sustentabilidade é a contribuição da empresa para a harmonização e
o progresso da comunidade em que está inserida. Assim, para muitas companhias, a
localização geográfica do projeto que irá apoiar é de fundamental importância.
Implantado em caráter pioneiro na cidade de São Paulo, o Projeto Parcerias Urbanas
divulga iniciativas nas seguintes regiões:

Região Sul

Região Norte

Região Leste

Região Oeste

Região Central

