Vencedores da 2ª edição

Comunicado de Imprensa

Mentes Sorridentes, Fundação Mata do Bussaco,
Centro Padre Amadeu Pinto e Ajuda de Berço
recebem Donativo Participativo Santander

•

Os projetos foram apresentados pelos Colaboradores do Santander, que se tornaram nos
“padrinhos ou madrinhas” das candidaturas

•

No total concorreram 143 projetos

Lisboa, 30 de maio de 2019. A associação Mentes Sorridentes, a Fundação Mata do Bussaco,
o Centro Juvenil e Comunitário Padre Amadeu Pinto e a Ajuda de Berço foram os vencedores
da 2ª edição do Donativo Participativo, iniciativa em que são os colaboradores do Santander
a decidir quais os projetos sociais ou ambientais que o Banco vai apoiar financeiramente.
Cada uma destas instituições irá receber 7.500€ para utilizar no âmbito da sua área de
atuação. A Mentes Sorridentes, do distrito de Setúbal, ajuda crianças e jovens a adquirir
ferramentas através do mindfulness e competências para o sucesso escolar; a Fundação
Mata do Bussaco, da zona de Aveiro, tem como missão a preservação deste importante
património; o Centro Juvenil e Comunitário Padre Amadeu Pinto, em Almada, acompanha e
apoia jovens adolescentes em situação de vulnerabilidade e perigo; e a Ajuda de Berço, com
sede em Lisboa, dedica-se ao acolhimento de crianças em situação de risco ou abandono dos
0 aos 9 anos de idade.
As finalistas Operação Nariz Vermelho, a AAAIDD - Associação dos Amigos da Arte Inclusiva
(Funchal), o programa Nino e Nina: Promoção da Saúde Mental Infantil (Braga), o projeto
LAR (Guarda), o MOVE - Associação de Microcrédito e Empreendedorismo (S. Miguel) e a
Terra do Sonhos (Lisboa) tiveram também menções honrosas e irão receber um prémio
pecuniário de 3.000€ cada.
A cerimónia decorreu hoje, no Centro Santander, em Lisboa, e contou com a presença do
Presidente Executivo do Santander em Portugal, Pedro Castro e Almeida, da Administradora
Inês Oom de Sousa, e de vários representantes de IPSS e Associações portuguesas.
Esta foi a 2ª edição do “Quem Faz Bem – Donativo Participativo” do Santander, que tem
como finalidade reconhecer e apoiar financeiramente os projetos das IPSS, ONG, Fundações
ou Associações, com ações desenvolvidas em Portugal nas áreas da educação,
empreendedorismo e criação de emprego, bem-estar social e ambiente, que visem melhorar
a qualidade de vida das pessoas.
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Os projetos foram apresentados pelos Colaboradores do Santander, que se tornaram nos
“padrinhos ou madrinhas” dos mesmos, tendo sido recebidas 143 candidaturas de todo o
país. Após análise e seleção das 15 iniciativas finalistas, procedeu-se a um sistema de
votação online entre todos os Colaborados do Banco, que elegeram então os quatro
vencedores.
As 15 instituições recebem ainda um curso de empreendedorismo social.
O Santander em Portugal investiu um total de 7,8 milhões de euros no apoio à Sociedade ao
longo de 2018, um sinal do elevado compromisso com a Sociedade. Com o fecho do ano, o
valor total investido desde 2013, supera já os 40 milhões de euros.
O Banco atua em áreas onde a sua atividade pode ter um maior impacto e contribuir para o
desenvolvimento das pessoas e das empresas. Em 2018, apoiou 330 associações, em causas
ligadas à educação, proteção de menores, saúde, incapacidade, inclusão social e cuidado a
idosos, com um impacto direto em 23.981 pessoas.
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