Sobre a plataforma

A plataforma www.comprasolidaria.pt resulta de um projeto sem fins lucrativos, com um conceito
pioneiro, que tem vindo a construir desde a sua criação em 2012 algo que não existia e fazia todo o sentido
existir para contribuir para o aumento da visibilidade e angariação de fundos para as instituições de
solidariedade: trata-se do 1º mercado solidário - o portal agregador de produtos, serviços e eventos que
revertem para apoiar causas. Especializa-se nestas 3 vertentes em que criou um conceito novo, que tem
vindo a ser de toda a utilidade para estimular a adesão a este tipo de iniciativas por parte da população
em geral, assim como para desafiar as instituições à criação de novas e mais eficazes iniciativas.
São também divulgadas outras formas de apoiar: campanhas de consignação de IRS, telefones solidários,
donativos, inscrição como voluntário, entre outros, dado que o desejo inicial de criação desta plataforma
veio precisamente da vontade de criar um local prático que centralizasse num só sítio as várias formas de
ajudar uma causa.
No caso dos produtos não é dedicado apenas a merchandising, fazendo parte da sua missão dar a
conhecer peças únicas, artesanais, resultantes de atividades desenvolvidas nos centros de atividades
ocupacionais. Divulga também desde o seu início produtos resultantes de parcerias com marcas e
artesãos. Além disso, com um novo conceito criado, tem estado a construir uma secção de serviços,
estando assim a desenvolver aquela que é a 1ª plataforma centralizada para encontrarmos os serviços
prestados pelas instituições ao público em geral, que revertem para a sua sustentabilidade.
Têm estado a ser construídas nas últimas semanas páginas para cada uma das instituições presentes,
poderão ver aqui alguns exemplos:
http://comprasolidaria.pt/gasporto
http://comprasolidaria.pt/caritasdecoimbra
http://comprasolidaria.pt/ajudademae
http://comprasolidaria.pt/addhu
Esta plataforma centralizadora tem vindo a ser desenvolvida voluntariamente, embora devido ao seu
crescimento e ao facto de ser um projeto de âmbito nacional 100% focado no trabalho para as instituições,
tenha necessariamente de ter um modelo de sustentabilidade: este baseia-se numa vertente adicional à
vertente voluntária, com um fee fixo para quem queira usufruir de mais vantagens. Este é um projeto
sem fins lucrativos e não existe nenhum tipo de comissão/ taxa sobre os produtos das instituições,
independentemente de quanto angariem, revertendo sempre a 100% para a instituição.
Mesmo apenas com base num continuado trabalho voluntário, a plataforma já incluiu divulgação de
centenas de produtos e centenas de eventos solidários um pouco por todo o país (incluíndo variados
eventos das CERCI ao longo do tempo) e tem neste momento inscritas várias dezenas de instituições que
têm os seus produtos à venda na plataforma.
Já gerou diretamente com o trabalho desenvolvido milhares de euros para as causas e proporcionou
através de parcerias criadas milhões de visualizações para as iniciativas presentes na plataforma.
Poderão ver aqui algumas notícias que mostram parte do trabalho realizado ao longo do tempo:
http://comprasolidaria.pt/noticias/vermais.html
E fica o convite para seguirem o projeto nas redes sociais:
https://www.facebook.com/comprasolidaria
https://twitter.com/csolidariapt
http://gplus.to/comprasolidaria
O registo para instituições pode ser feito aqui: http://comprasolidaria.pt/registo
E a inscrição na newsletter, para o público em geral, aqui: http://comprasolidaria.pt/novidades
Mais informações: 918955646 | geral@comprasolidaria.pt

