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meça por explicar Bruno Silvério, responsável 
pelo projecto, acrescentando: “Assim, nasce o 
‘Somos Mais - Um Projeto Social’, que repre-
senta uma vontade da direcção em criar um 
investimento de cariz social mais estruturado. 
A UIP tinha já algumas iniciativas de foro soli-
dário, que eram levadas a cabo de forma mais 
espontânea junto de organizações credíveis 
nas regiões onde a empresa opera. Agíamos 
de forma local. A partir de agora, temos um 
projecto que abraça essas iniciativas e que vai 
crescer e procurar ir ao encontro de outras.”
A aposta nesta área deve-se o facto de “há 
muito que a direcção da UIP ambicionava 
criar um projecto que pudesse de alguma for-
ma retribuir à comunidade o tanto que ela lhe 
dá, partilhando de forma estruturada o que de 
melhor tem e sabe fazer”. A celebração do 25º 
aniversário da empresa, no ano passado, “reve-
lou-se o pretexto ideal para passar do papel à 
acção e concertar uma estratégia combinada”, 
revela Bruno Silvério.  
“Enquanto entidade de crescente relevo no pa-
norama nacional, a UIP tem o dever de definir 
uma estratégia de beneficiação social alinha-
da com as áreas de actuação em que se movi-
menta. Todas as propriedades e unidades de 
negócio detidas pela UIP deverão actuar nos 
diferentes sectores de operação, privilegiando 
entidades da região onde se inserem, para que 
se estabeleça uma rede nacional”, adianta o 
responsável, indicando o portefólio do grupo 
em Portugal: o Pine Cliffs Resort, o Sheraton 
Cascais Resort e a marca de Spa e bem-estar 
Serenity - The Art of Well Being.

A UNITED INVESTMENTS PORTU-
GAL (UIP) anunciou o lançamento de um 
novo projecto social, denominado ‘Somos 
Mais – Um Projeto Social’, que vem estrutu-
rar a aposta na área dos hotéis Pine Cliffs, no 
Algarve, e Sheraton Cascais, no concelho ho-
mónimo. “Em linha com a estratégia global da 
UIP, que ao longo de mais de 25 anos tem in-
vestido no mercado português e crescido com 
ele, surgiu o objectivo de partilhar o sucesso de 
forma directa com a comunidade local”, co-

Projecto ‘Somos Mais’ estrutura proposta do Pine Cliffs Resort e do Sheraton 
Cascais para “retribuir à comunidade”. São diversas as iniciativas do grupo 
na área da Responsabilidade Social, diz Bruno Silvério, responsável do projecto.

Texto Patrícia Afonso  Fotografia DR

    United 
 Investments 
reforça aposta 
     social.

>>>



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 17,50 x 24,40 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 75002851 01-05-2018

. management / UIP

‘Somos Mais’. Já fizemos angariação de fun-
dos e já temos garantido a redução de desper-
dício alimentar e doação de alimentos, sem-
pre que justificável. E está já previsto, ainda 
para Maio, mais um dia no Pine Cliffs Resort 
pleno de actividades para crianças e jovens de 
diferentes e idades e uma intervenção numa 
das instituições apoiadas. Além disso já foram 
produzidas t-shirts alusivas ao projecto para 
venda com cariz solidário”.
O interesse do satff tem sido indiscutível, sen-
do que existe um Comité Somos Mais “para 
garantir a estabilidade do projecto”.
Este projecto “não temos propriamente um 
budget definido”, refere Bruno Silvério, salien-
tando que “neste momento, estamos focados 
em encontrar projectos que se identifiquem 
com o nosso ADN e onde podemos fazer a di-
ferença”. “Queremos que o ‘Somos Mais’ seja 
um projecto em crescimento e, neste momen-
to, não nos colamos a um budget, mas sim em 
fazer germinar este embrião dentro da UIP e 
fazê-lo crescer de forma eficiente e sustentada.”
O ‘Somos Mais’ não tem um período definido, 
com Bruno Silvério a esclarecer que “preten-
de-se que este embrião não pare de crescer, 
pelo que nasce com duração ilimitada”. “Mais 
do que um projecto, esta é uma aposta sus-
tentada do grupo UIP na área de Responsa-
bilidade Social. Queremos que o Somos Mais 
– Um Projecto Social seja um braço activo e 
evolutivo de intervenção social”, conclui o res-
ponsável deste projecto. h

Objectivos
Os objectivos desta iniciativa passam pela “an-
gariação de fundos para apoio controlado às 
instituições sem fins lucrativos”. “Pretende-
mos proporcionar dias diferentes aos jovens 
apoiados, combater o desperdício alimentar, 
conceder e desenvolver oportunidades esco-
lares e laborais, apoiar os estudos e integrar 
diferentes perfis nas equipas do Resort. Con-
tribuímos, cada um de nós, dando o nosso 
tempo e as nossas horas para levar a cabo, 
por exemplo, acções como uma remodelação 
e melhoramento de infraestruturas”, precisa 
Bruno Silvério, indicando que, “num cálculo 
lato, somos cerca de 450 pessoas (sendo que 
durante a época alta chegamos a contar com 
cerca de mil colaboradores em ambos os re-
sorts) que vão doar uma hora do seu tempo, 
todos os meses a apoiar este projecto”. “No fi-
nal do ano, teremos garantido o apoio durante 
225 dias”, destaca. 
Em termos de acções concretas, o responsá-
vel pelo projectos ‘Somos Mais’ enumera que 
“desde o início do ano, no âmbito interno, já 
se realizaram: campanhas de angariação de 
bens; levaram-se a cabo atividades desportivas 
voltadas para os colaboradores (cada partici-
pação nas diferentes actividades tinha o custo 
simbólico de um euro); já acolhemos crianças 
nas nossas instalações por forma a proporcio-
narmos-lhes dias diferentes; o projecto social 
apoiado pela Winners’ Cup deste ano (que 
todos os anos escolhe uma causa social) foi o 
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