Instituições apoiadas

Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro
Dedica-se a melhorar a qualidade de vida das crianças e jovens com cancro bem, como
das suas famílias, em colaboração estreita com os Hospitais de Oncologia Pediátrica,
a nível nacional. Inspirada no seu lema inicial "Tratar a criança com cancro e não só o cancro
na criança", presta serviços não só ao nível do apoio emocional e social, mas também do
alojamento temporário destas famílias nas Casas Acreditar.
Ajuda de Berço
Acolhe bebés em situações familiares vulneráveis para que possam crescer num ambiente
confortável e seguro.

Aldeias de Crianças SOS
Acolhem crianças e jovens que perderam os cuidados parentais ou que se encontram em risco
de os perder, ajudando-as a construir o seu próprio futuro e a integrarem-se na sociedade de
forma positiva e autónoma.
ASAS
Protege os grupos mais vulneráveis da comunidade, principalmente as crianças e os jovens,
através da prestação de serviços e do desenvolvimento de programas integrados de
intervenção.
Associação Fénixis
Contribui para o desenvolvimento sustentável das comunidades por via da promoção da
Saúde Mental e da Educação para o Desenvolvimento, potenciando o empowerment
e a tomada de decisão. Aposta na prevenção de situações de risco no âmbito da infância
e juventude e na promoção da educação parental, combatendo todas as formas de exclusão
social e promovendo o bem-estar e o sentimento de pertença em todos os grupos etários
da população em geral.
Associação Salvador
Promove a integração das pessoas com deficiência motora na sociedade e melhora a sua
qualidade de vida.
Banco Alimentar Contra a Fome
Utiliza o desperdício de produtos alimentares, encaminhando-os para distribuição gratuita a
pessoas carenciadas.

Instituições apoiadas

Casa das Cores
Acolhe temporariamente crianças em perigo, vítimas de maus-tratos e/ou negligência.
CDI
Promove a inclusão social com recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).
Usa a tecnologia para estimular o empreendedorismo e a cidadania ativa.

Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos
Apoia crianças, famílias e idosos através da prestação de serviços nas áreas do apoio social
e emprego, espaço sénior e apoio domiciliário, apoio à infância e voluntariado.

Clube Gaivota da Terra
Trabalha a promoção cultural e social em benefício das crianças, jovens e famílias dos bairros
da Torre e Cruz da Guia, em Cascais.
Comunidade Vida e Paz
Procura ir ao encontro e acolher pessoas sem-abrigo, ou em situação de vulnerabilidade,
ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a (re)construir o seu projeto de vida, através de
uma ação integrada de prevenção, reabilitação e reinserção.
Cozinha Com Alma
Take away solidário aberto ao público em geral que oferece simultaneamente refeições diárias
a famílias com dificuldades financeiras temporárias. O lucro gerado é aplicado numa Bolsa
Social que apoia estas famílias, previamente identificadas pelas instituições sociais da zona.
Crescer Ser
Promove, organiza e dinamiza serviços comunitários de apoio à criança, ao jovem e à
sociedade familiar. Conta com 7 casas de acolhimento de crianças dos 0 aos 12 anos, entra
elas estão a Casa da Encosta e a Casa do Parque, apoiadas pela Deloitte.
Entrajuda
Constrói uma cadeia de solidariedade e mobiliza esforços para ajudar as instituições de
solidariedade social, a cumprirem de forma mais estruturada e eficiente o apoio que prestam
às pessoas desprotegidas e carenciadas.
Grupo Abraço da Noite
Grupo de voluntários que dá apoio aos sem-abrigo na cidade do Porto.

IES – Social Business School
É a primeira escola de negócios focada na Inovação e Empreendedorismo Social. É o ponto
de partida para um caminho dedicado à inovação social na criação de soluções de negócio
sustentáveis, oferecendo um portefólio de formação, investigação e consultoria que dá
resposta a empreendedores sociais, organizações sociais, setor público, empresas, fundações
e universidades.
Instituto Português do Sangue e da Transplantação
Garante e regula, a nível nacional, a atividade da medicina transfusional e da transplantação
bem como a dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e
distribuição de sangue humano, componentes sanguíneos, órgãos, tecidos e células de origem
humana.
Leigos para o Desenvolvimento
É uma Organização Não Governamental que atua preferencialmente nas áreas da formação,
educação, empreendedorismo e empregabilidade, em Portugal, Angola, Moçambique e São
Tomé e Princípe.

Make-A-Wish
Realiza desejos de crianças e jovens, entre os 3 e os 18 anos, com doenças graves, que
colocam em risco a sua vida, de forma a proporcionar-lhes momentos de alegria e esperança.
O Ninho
Apoia mulheres vítimas de prostituição, tendo como objetivo a sua promoção social e humana.

Sapana
Atua em dois eixos distintos – Awakening (despertar de consciências para determinadas
temáticas) e Empowerment (projetos de capacitação para indivíduos/comunidades) – que se
complementam mutuamente. Têm vindo a trabalhar três grandes temas: desemprego, minorias
étnicas e prisões.
Serve the City
É uma rede de voluntariado que disponibiliza serviços de apoio às pessoas socialmente mais
fragilizadas.

WACT – We Are Changing Together
Capacita futuros changemakers, dotando-os de competências técnicas, nas áreas
do empreendedorismo e da intervenção social.

Zoom Talentos
É uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento que ajuda os jovens
do ensino secundário a tornarem-se mais motivados e proativos, conscientes das suas
capacidades de vocação e do sentido de grupo, dotando-os de ferramentas para definirem
os seus objetivos e o seu futuro.

