Comunicado de Imprensa

Santander Totta apoia Associação Raríssimas
•

Banco participa no projecto “Olha por MIM”, apadrinhando dois utentes da Casa dos
Marcos

•

O protocolo é assinado amanhã, na Moita, e será válido durante cinco anos

Lisboa, 25 de junho de 2015. O Banco Santander Totta e a Raríssimas - Associação Nacional
de Deficiências Mentais e Raras assinam, amanhã, um protocolo de cinco anos, através do
qual o Banco irá apadrinhar dois utentes da Casa dos Marcos, na Moita. O protocolo será
assinado às 15h00, nas instalações da Casa dos Marcos, pelo Administrador do Banco
Santander Totta, Luís Bento dos Santos, e pela Presidente da Raríssimas, Paula Brito e Costa.
Ao longo de cinco anos, o Santander Totta irá comparticipar as despesas dos seus
“Afilhados” com o valor total de 50.000€, no âmbito do projecto “Olha por MIM”.
A Casa dos Marcos foi criada em 2013 pela Raríssimas, sendo o único Centro de Recursos
para Doenças Raras e Sem Diagnóstico e que acolhe, actualmente, 59 jovens/adultos com
necessidades especiais. Este centro possui um modelo assistencial pioneiro em Portugal e na
Europa, integrando valências sociais e de saúde num único edifício, totalmente acessível a
pessoas com deficiência. No âmbito das valências sociais, a Casa dos Marcos possui um
Centro de Actividades Ocupacionais, um Lar Residencial e uma Residência Autónoma. No
domínio da saúde, destacam-se a Unidade Clínica de Ambulatório, a Unidade Privada de
Internamento, Unidade de Cuidados Continuados Integrados e a Unidade de Medicina Física
e Reabilitação, que inclui um serviço de Intervenção Precoce.
O Santander Totta prevê ainda a realização de outras acções de solidariedade, em que irão
participar colaboradores voluntários, como a recolha de fundos ou a participação em
iniciativas promovidas pela Raríssimas.
A Raríssimas é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e de âmbito nacional,
que tem por missão apoiar doentes, famílias e amigos que convivem de perto com as
Doenças Raras.
O apoio do Banco a esta causa insere-se na sua política de Responsabilidade Social que,
embora tenha nas Universidades o seu principal foco, dedica à Solidariedade Social um
espaço importante, através de várias iniciativas com Instituições de Solidariedade Social,
muitas das quais com um envolvimento directo dos colaboradores do Banco, que
constituíram já há alguns anos um núcleo de Voluntariado.
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