Instituições de Solidariedade
O Banco associa-se às seguintes Instituições e iniciativas de Solidariedade Social:

Desde 1996 o Banco apoia a Acreditar - Associação de Pais e Amigos das
Crianças com Cancro - uma Instituição Particular de Solidariedade Social,
fundada em 1993.

Esta associação nasceu do resultado de uma mobilização nacional dos pais das crianças utentes
dos serviços de oncologia pediátrica e que tem como missão: "Tratar a criança com cancro e não
só o cancro na criança, para que tenham as mesmas oportunidades, não só de sobrevivência,
mas também de conquistar a saúde psicológica e física e crescerem tornando-se adultos de
pleno direito".

O apoio do Banco traduziu-se na concessão de um donativo que garantiu a maior fatia de
capitais próprios necessários para a construção do Lar da Acreditar, em Lisboa, e no trabalho
desenvolvido por colaboradores do Banco na concessão de projetos para a construção do
mesmo.

Quarto
Através da construção deste lar proporcionou-se às famílias com crianças com cancro que em
regime de tratamento ambulatório precisem de recorrer a serviços hospitalares um espaço
acolhedor e adaptado às suas necessidades que será a casa dos utentes que não residem em
Lisboa.
Atualmente a parceria com a Acreditar traduz-se no contributo do Banco ao lar inaugurado, em
2003, mediante o financiamento de um dos seus 12 quartos.

"A Acreditar é uma IPSS que apoia desde 1993 as crianças com cancro e as suas famílias.
Esta atividade tem sido integralmente suportada pelo Mecenato Social, sendo a única exceção a
essa realidade o financiamento de 75% da construção da Casa da Acreditar em Lisboa pelo
programa Saúde XXI Mas, para a concretização desse financiamento a Acreditar teve de garantir
que tinha o capital próprio necessário para o efeito e, nessa altura crítica, o Banco garantiu o

financiamento da maior fatia dos capitais próprios para o efeito, permitindo com esse valor e o
inestimável apoio logístico e humano, tornar esse projeto uma realidade. Após a construção
dessa Casa, o apoio do Grupo continuou a fazer-se sentir no financiamento de dois quartos."

Margarida Cruz
Diretora Geral da Acreditar

A Novo Futuro é uma associação para acolhimento e apoio a Crianças e Jovens
privados de ambiente familiar, fundada em Portugal em 1996 e reconhecida como
IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social e de Superior Interesse Social).

O Banco é benfeitor da Novo Futuro desde a sua constituição, associando-se nas diferentes
atividades por si desenvolvidas, entre as quais se destaca o Rastrillo - Feira da Solidariedade,
uma das mais importantes iniciativas de angariação de fundos.

A parceria estabelecida com o Banco tem possibilitado à Novo Futuro apoiar Crianças e Jovens,
preferencialmente grupos de irmãos - sem distinção de idade, sexo, raça ou religião - que
estejam privados de um ambiente familiar estável, facultando-lhes em pequenos Lares um
acolhimento que lhes garanta bem-estar, afecto e educação, preservando a sua privacidade e
intimidade, criando as condições que permitam o seu desenvolvimento e formação humana até à
sua integração na sociedade é a missão da Novo Futuro.
Rastrillo
A Associação Novo Futuro encontra-se a promover a nova edição da Feira de Solidariedade
Rastrillo, uma das iniciativas mais importantes de angariação de fundos da Associação.
A feira tem como intuito vender produtos cedidos por diversas empresas, revertendo para a Novo
Futuro parte do valor obtido. O Banco como donatário e benfeitor da Novo Futuro não pode
deixar de se associar ao evento, contribuindo com todas as condições necessárias para
realização da solidariedade, nomeadamente, disponibilização de equipamento e recursos para a
gestão dos valores e divulgação do evento. Este ano o certame terá mais uma vez lugar no
Centro de Congressos de Lisboa.

A Associação Salvador tem como missão promover a
integração das pessoas com deficiência motora na sociedade e
melhorar a sua qualidade de vida.

O NOVO BANCO é mecenas da Associação Salvador desde a sua fundação encontrando
igualmente associado
o à Ação Qualidade de Vida desde a sua primeira edição. A Ação Qualidade
de Vida é um processo de candidatura anual, criado pela Associação Salvador
Salv
em 2008, para
atribuir apoios diretos
tos e pontuais a pessoas com deficiência motora e com comprovada falta de
recursos financeiros, os quais são enquadrados em 4 categorias:
•

Desporto - visa possibilitar a prática desportiva para uma vida mais ativa.
Exemplos de apoio: handbikes,, equipamento desportivo, inscrições em provas,
mensalidades de modalidade, entre outros.
outr

•

Formação - aumentar competências e conhecimento para uma melhor integração.
Exemplos de apoio: hardware ou software específico, cursos de formação,
comparticipação de deslocações, entre outros. O candidato deve ter idade
superior a 16 anos.

•

Criação do próprio negócio - estimular o empreendedorismo para uma maior
autonomia.
Exemplos de apoios: investimento inicial, apoio à definição de modelo de
negócios, mentoria para arranque e acompanhamento do projeto, entre outros. O
candidato deve ter idade superior
super a 18 anos.

•

Obras em casa - eliminar barreiras para uma vida com dignidade.
Exemplo de apoios: adaptação de casas de banho, cozinhas, rampas de acesso,
entre outros.

Desde 2008, a Ação Qualidade de vida já auxiliou 183 pessoas com uma verba total de 651.905
euros.

O Banco, mediante o protocolo celebrado com a Entreajuda, associou-se
associou
ao
projeto Banco de Bens Doados como principal apoiante, possibilitando fazer
chegar a mais de meio milhar de Instituições de Solidariedade e mais de 80 mil carenciados e
com baixo rendimento, bens e produtos não alimentares doados por empresas e entidades,
desde que estes se encontrem em estado novo ou passíveis de reutilização.

Esta parceria representa mais uma importante iniciativa na política de sustentabilidade do Banco,
que se consubstancia na adoção de comportamentos voluntários destinados a contribuir para o
desenvolvimento de uma sociedade em equilíbrio e igualdade de oportunidades.

O estreito relacionamento do NOVO BANCO e a AMI - Assistência Médica
Internacional – encontra-se estabelecido através do Prémio AMI Jornalismo
Contra a Indiferença, prêmio ao qual o NOVO BANCO se associou desde a
sua primeira edição e que tem como objetivo incentivar a abordagem
jornalística de temas fulcrais para o futuro da Humanidade, combatendo a Intolerância e a
Indiferença.

O Prêmio AMI – Jornalismo Contra a Indiferença destina-se a destacar um trabalho jornalístico
que, pela sua excecional qualidade, represente um testemunho e uma contribuição válida para
que a indiferença dos poderes de opinião pública não permitam cobrir com um manto de silêncio
situações intoleráveis, do ponto de vista humano, social, económico ou outro, em qualquer parte
do mundo.
.
A parceria do NOVO BANCO com a AMI encontra-se igualmente estabelecida no apoio prestado
na recolha dos cofres dos peditórios nacionais da AMI que se realizam numa base semestral.

