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“O meu compromisso passa por pequenos gestos diários que vou adoptando. 
Refiro-me, por exemplo, a separar o lixo, evitar pedir sacos de plástico em 
supermercados, utilizar lâmpadas económicas, evitar o desperdício de água, 
reutilizar o papel e, quando possível, materiais biodegradáveis.
Todos estes comportamentos tornaram-se um hábito e não me custam. A razão 
é muito simples: precisamos do nosso planeta saudável para nele podermos 
viver. Por isso não hesitei em emprestar a minha voz e a minha imagem à 

iniciativa “Hora do planeta”, para que esta mensagem chegue a todos 
com a máxima urgência”. G 

o meu compromisso

Sylvie Dias, 32 anos, é 
modelo e actriz. Actualmente 

encarna a personagem 
inspectora Brigite Barroso, na 

novela Anjo Meu, da TVI.

Olha o 
engraxador! 
Porque a tradição pode ser o que 
era e ainda mais, o IADE – Creative 
University, convidado pela Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, criou uma 
nova caixa para engraxadores. A versão 
desenhada por Mariana Rato, que foi a 
vencedora, procura dar mais conforto a 

Mobilidade canina
Quando em 2004 o pequeno Benny, cão shih-tzu então com 
11 anos, saltou do sofá numa das suas muitas brincadeiras, 
não podia adivinhar que mudaria para sempre o seu destino, o 
dos seus donos e o de centenas de outros cães. Vítima de uma 
luxação vertebral, que lhe paralisou de imediato os membros 
posteriores, recuperou mobilidade graças ao inconformismo 
dos donos que, face à inexistência de alternativas em Portugal 
e à complexidade de aquisição no estrangeiro de um auxiliar 
de locomoção, desenvolveram eles mesmos um equipamento. 
Então rudimentar, foi aprimorado ao longo do tempo. E assim 
nasceu a Dog Locomotion, empresa nacional que desenha 
soluções à medida dos canídeos com mobilidade reduzida. Os 
comentários na página de Facebook desta empresa revelam o 
impacto positivo deste projecto. Mobilidade para todos. G TV

o que fazes 
com 500 
euros? 
As boas ideias não têm preço, muito menos as 
que têm impacto social positivo. Mas podem 
ser replicadoras da boa vontade. Assim surgiu 
o Up2You Challange, lançado pela Bolsa de 
Valores Sociais (BVS) com a Caixa Geral de 
Depósitos (CGD). Conscientes da criatividade e 
do espírito empreendedor das gerações mais 
novas, desafiaram estudantes universitários, em 
grupos de quatro, a apresentarem uma ideia 
original que, no espaço de 30 dias, multiplique 
o mais possível o valor de 500 euros. Até 12 de 
Dezembro as ideias foram colocadas na página 
de Facebook do Up2You Challange. As dez mais 
votadas têm agora 30 dias para serem aplicadas 
e multiplicarem os 500 euros atribuídos pela 
CGD. O valor angariado por cada uma das 
acções será entregue a projectos cotados na 
BVS. A equipa vencedora, aquela que mais tiver 
multiplicado o montante de 500 euros, recebe 
uma viagem a Barcelona (duas noites). G TV

estes profissionais e aos clientes. 
A acção insere-se no projecto Tradição – 
Engraxadores, que promove uma nova geração de 
engraxadores e homenageia os antigos mestres 
e aprendizes, e integra-se no programa Tradição 
– Valorização de Profissões Tradicionais. Lisboa 
tem agora dez novos engraxadores formados 
por quatro mestres, trabalho desenvolvido 
em parceria com a Associação Cais. Outrora 
desempregados de longa duração, são agora 
empreendedores individuais. G TV 

FELICIDADE s. f. estado de quem é feliz; ventura; boa fortuna; dita; sorte; bom êxito; contentamento (Do lat. Felicitate-, «id.»)


