
 

 
 
 
 

Press Release 
 

  

Página 1 de 2 

26 de outubro de 2020 

 
Com o objetivo de reabilitar lares de famílias carenciadas 
 
Sonasol lança campanha solidária em parceria com 
a associação Just a Change e desafia portugueses a 
pôr mãos à obra 
 
Sonasol acaba de lançar a campanha solidária “Limpeza que dá Segurança”, 
em parceria com o Just a Change, com a missão de ajudar famílias 
carenciadas. Entre os dias 27 de outubro e 9 de novembro, por cada unidade 
de Sonasol vendida, 0,05€ revertem a favor do projeto Just a Change, 
contribuindo para a reabilitação de lares em estado de degradação. 
 
 

 
 
Sempre focada nas necessidades de higiene e segurança dos consumidores, 
Sonasol, a Marca de Confiança dos portugueses, desafia a “pôr mãos à obra” e 
contribuir para melhorar as condições habitacionais das famílias que ficaram mais 
afetadas pela pandemia. Para tal, só é necessário comprar qualquer produto de 
limpeza da gama Sonasol até ao dia 9 de novembro e contribuir para esta causa*. 
 
Neste contexto de grande instabilidade, que também teve como consequência o 
aumento da pobreza, Sonasol quer continuar a fazer história na casa dos 
portugueses contribuindo para melhorar as suas condições de habitabilidade em 
parceria com o Just a Change. O Just a Change é uma Associação sem Fins 
lucrativos que se dedica a reabilitar casas de pessoas em situação de pobreza 
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habitacional. Com início de atividade em 2010, já ajudaram a reabilitar mais de 200 
casas e 50 instituições, impactando a vida de mais de 4.600 beneficiários em 14 
municípios do país, mobilizando mais de 5.000 voluntários nacionais e 
internacionais. 
 
O trabalho da associação Just a Change tem também um grande impacto junto da 
comunidade onde estas casas se inserem e na sociedade no geral, uma vez que a 
melhoria das condições de vida e de habitabilidade da população tem um impacto 
direto na redução da pobreza e na criminalidade, trazendo também melhorias 
significativas em termos de saúde pública e eficiência energética.  
 
Reabilitar uma casa é uma oportunidade para a reconstrução de uma vida. Junte-se 
a Sonasol nesta causa e ajude a fazer a diferença na vida de quem mais precisa!  
 
* Sonasol garante um donativo mínimo de 5.000€. 
 
*mais informações em Henkel.pt.  
 
 
 
Sobre a Henkel   
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém 
posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no 
grande consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive 
Technologies é líder mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus 
negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos 
mercados e categorias em todo o mundo. Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 
140 anos de sucesso. Em 2019, a Henkel atingiu um volume de vendas de 20 000 milhões de euros e 
um lucro operacional depurado de cerca de 3 200 milhões de euros. A Henkel emprega cerca de 52 
000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida por uma 
forte cultura corporativa, um objetivo comum de criar valor sustentável e valores partilhados. Como 
líder reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de destaque em muitos índices e 
classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice alemão de 
ações DAX. 
 
Para obter mais informações, visite www.henkel.pt ou siga a conta oficial de Twitter @henkeliberica. 
 
 
Para mais informações:  
Contacto: Mónica Rodrigues  
Tlf: 218 923 250 – 916 613 953  
Email: monica.rodrigues@mediaconsulting.pt  
   
 


