
Cultura e Mecenato:  

• Atribuição anual, desde 1995, do Grande Prémio de Literatura dst, que visa distinguir num ano 
uma obra em prosa e no outro ano, uma obra em poesia, sempre de autor português.  

• Principal mecenas da Feira do Livro de Braga, desde1991 além de uma participação do grupo no 
espaço da Feira, com atividades culturais variadas; 

• Principal mecenas da Companhia de Teatro de Braga, estando em vigor um protocolo bienal, 
desde 1985; 

• Prémio Internacional de Fotografia “Emergentes dst”, desde 2009, que elege a melhor obra 
fotográfica contemporânea a nível internacional; 

• Mecenas do Ciclo de Dança “A dança dança-se com os pés”, em 2015 no Theatro Circo e que 
promoveu espetáculos nacionais e internacionais de dança; 

• Mecenas da Companhia Comédias do Minho – Associação para a Promoção de Atividades 
Culturais no Vale do Minho, desde 2006, promovendo este projeto cultural que se desenvolve nos 
Municípios de Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira; 

• Desenvolvimento contínuo da política de apoio aos livros e à leitura. No aniversário de cada 
colaborador é oferecido um livro. Cada edição da newsletter do grupo é preparada contando com 
o contributo ativo dos colaboradores que participam através do envio de artigos, sem restrição de 
temas ou géneros literários. Adicionalmente, o grupo promove ainda a leitura através da oferta de 
livros para bibliotecas escolares, para além de disponibilizar internamente, na biblioteca da 
empresa, todo o tipo de obras literárias para usufruto dos colaboradores; 

• Forte estímulo à participação dos colaboradores em ações de voluntariado. O grupo continua a 
colaborar ativamente com a Habitat e com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, 
sendo que foi em parceria com este último que se organizou duas campanhas de recolha de 
sangue nas instalações da sede da empresa; 

• Desenvolvimento do projeto galeria emergentes dst e parceria com a Shairart no sentido de ajudar 
artistas emergentes a obter o apropriado reconhecimento e remuneração pelo seu esforço e 
trabalho, permitindo-lhes a exposição das suas obras de arte a um nível global, através de uma 
plataforma online com galerias reais associadas: shairart (www.shairart.com). 

 


