LISBOA

[

ACAPO

]

“Trabalhamos em prol da inclusão social das pessoas com deficiência visual e promoção da sua
qualidade de vida. Para tal, desenvolvemos um trabalho impar na habilitação e reabilitação das
pessoas com deficiência visual, defendemos continuamente os seus direitos e cooperamos com todas
as entidades e particulares que queiram participar na construção de uma sociedade mais inclusiva e
acessível a todos.” www.acapo.pt

[ AFID DIFERENÇA ]
A Fundação AFID Diferença, constituída em 25 de junho de 2005, é uma Instituição de Solidariedade
Social que serve uma população alargada, em inúmeras respostas sociais, apoiando diagonalmente as
grandes necessidades na área social, começando na intervenção precoce, acompanhando a Criança,
o Jovem com Deficiência e em risco e cumulando com o Apoio ao Idoso. Foi instituída pela Associação
Nacional de Famílias para a Integração de Pessoa Deficiente – AFID, que conta com 30 anos de
existência e de experiência, criando um movimento de apoio às Pessoas com Deficiência e suas
Famílias.

[

AJUDA DE MÃE

]

Ajuda de Mãe é uma Associação de Solidariedade Social, IPSS com estatuto de utilidade pública.
Nasceu em 1991 por iniciativa dum grupo da sociedade civil para apoiar cada mãe, cada família de
modo a receber o bebé com qualidade e ainda ultrapassar duvidas e dificuldades que originem
situações de risco e exclusão.

[

AMIAMA

]

A Associação AMIAMA nasceu na Amadora em 1999 com o objetivo de acolher, proteger e cuidar dos
animais de estimação perdidos ou abandonados até ser possível encontrar-lhes um lar condigno e com
muito amor onde possam ser bem recebidos numa adoção responsável.

[

AMINISTIA INTERNACIONAL

]

A Amnistia Internacional é um movimento mundial de pessoas que fazem campanha pelo
reconhecimento e respeito dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos para todos.
“Lutamos para que todas as pessoas no mundo possam usufruir em plenos dos direitos humanos. A
nossa Missão é investigar e agir de modo a prevenir e a pôr fim a abusos de direitos humanos e exigir
justiça para aqueles cujos direitos tenham sido violados.” www.amnistia.pt

[

APAV| ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA

]

A APAV é uma instituição particular de solidariedade social, pessoa coletiva de utilidade pública, que
tem como objetivo estatutário promover e contribuir para a informação, proteção e apoio aos
cidadãos vítimas de infrações penais. É uma organização sem fins lucrativos e de voluntariado, que
apoia, de forma individualizada, qualificada e humanizada, vítimas de crimes, através da prestação
de serviços gratuitos e confidenciais. Fundada em 25 de Junho de 1990.

[ ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PORTADORES DE TRISSOMIA 21 ]
A Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21, foi criada por um grupo de pais e profissionais
de educação, com o objetivo de dar resposta à ausência de informação e apoio às famílias com
indivíduos portadores de Trissomia 21.

[

APEE| ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ÉTICA EMPRESARIAL

]

A APEE foi fundada em Novembro de 2002 por um grupo de Profissionais e Empresários, com o objetivo
de promover o desenvolvimento da ética nas organizações, com plena integração nas suas práticas
de gestão e, consequentemente, no seu meio envolvente. A responsabilidade social foi desde logo
encarada como uma consequência da aplicação prática dos valores éticos da organização. Desde
sempre, a APEE defendeu a necessidade de concretizar a ética e a responsabilidade social pela
definição e implementação de programas concretos que conduzam a práticas de gestão socialmente
mais responsáveis.

[

ASSOCIAÇÃO BIGODES FOFOS

]

Organização sem fins lucrativos. História: “E tudo começou com o resgate de uma gata abandonada
em 2010. A partir daí parecia que eles tropeçavam no meu caminho, sem experiência alguma inicial
em tratar psicologicamente (sim, porque isso é o mais difícil, não é o físico pois vai-se ao veterinário
e ele irá receitar algum tratamento), sem saber muito bem fazer as triagens a adotantes, apenas
confiando no meu instinto. Terminei o ano de 2013 com mais de 50 gatos acolhidos e praticamente
todos adotados. Sinto-me bem em fazer o bem, sinto-me bem em ver aquele animal depois de
restabelecido numa nova família. Sei que eles me agradecem por os ter salvo mas também eu
agradeço por me terem salvo a mim!
Hoje sei quem sou! www.facebook.com/BigodesFofos.2013

[

AEIADE

]

A Associação de Estudantes do IADE-Universidade Europeia é o órgão académico que faz a
representatividade dos Estudantes do IADE, com o objetivo de melhorar a experiência académica,
enaltecer o nome da instituição, e apresentar sempre melhores soluções na representatividade do
seu corpo estudantil tanto dentro da Universidade como a nível nacional.
A Associação de Estudantes do IADE-Universidade Europeia foca-se na área Recreativa, Cultural,
Desportiva e da Política Educativa.

[

AEUE

]

A Associação de Estudantes da Universidade Europeia apresenta as iniciativas solidárias que tem
desenvolvido.

[ CADIN | NEURODESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO ]
Criado em 2003, o CADIN é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) pioneira na
sua intervenção, pois foi o primeiro centro em Portugal dedicado ao tratamento e estudo das
perturbações do neuro desenvolvimento, com uma abordagem multidisciplinar. Trabalha com
crianças, jovens e adultos com alterações do neuro desenvolvimento, problemas comportamentais
ou emocionais, ajudando-os a superar dificuldades na aprendizagem, na comunicação, na interação
social, entre outras. Mas também com as suas famílias, escolas e empregadores, para que estas
aprendam como podem ajudá-los a realizar todo o seu potencial.

[

CARTA PORTUGUESA PARA A DIVERSIDADE

]

A Carta para a Diversidade, iniciativa da Comissão Europeia, é um dos instrumentos voluntários
criados com o objetivo de encorajar os empregadores a implementar e desenvolver políticas e
práticas internas de promoção da diversidade.
Uma Carta para a Diversidade consiste num documento curto assinado de forma voluntária por
empregadores de vários setores (público, privado com e sem fins lucrativos). Ela descreve medidas
concretas que podem ser tomadas para promover a diversidade e a igualdade de oportunidades no
trabalho independentemente da origem cultural, étnica e social, orientação sexual, género, idade,
caraterísticas físicas, estilo pessoal e religião.
A Carta Portuguesa para a Diversidade surge em linha com os esforços encetados pela Comissão
Europeia e com as prioridades da Estratégia Europa 2020. A discriminação tem sido uma matéria à
qual a União Europeia tem dedicado especial atenção, nomeadamente na aplicação do princípio da
igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de género (Diretiva 2006/54/CE, de 5 de
Julho de 2006), origem racial ou étnica (Diretiva 2000/43/EC, de 29 de Junho de 2000), ou no
estabelecimento de um quadro geral de tratamento no emprego e na atividade profissional (Diretiva
2000-78-CE, de 27 de Novembro de 2000). www.cartadiversidade.pt

[

CASA| CENTRO DE APOIO AO SEM-ABRIGO

]

O CASA foi constituído a 19 de Julho de 2002, estando inscrita na Direção Geral de Segurança Social
como Instituição de Solidariedade Social (IPSS) e reconhecida como pessoa coletiva de utilidade
pública. O CASA tem como objetivo levar a cabo ações de solidariedade social, em particular dar
apoio, alimentação e alojamento a favor de Sem-abrigo, crianças, adolescentes e idosos socialmente
desfavorecidos, vítimas de violência ou maus-tratos, independentemente da sua nacionalidade, credo
religioso, política ou etnia.

[

CECD

]

O C.E.C.D. Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, C.R.L. é uma
Cooperativa de Solidariedade Social. Foi fundada em 1976 por pais e técnicos e desde o início que os
saberes e experiência de uns e outros estão presentes na gestão da Cooperativa. Atende, atualmente,
cerca de 2.200 pessoas, desde crianças, jovens e adultos que precisam de apoios especializados,
devido a perturbações no seu desenvolvimento e/ou deficits acentuados no seu rendimento escolar,
laboral ou social. O seu âmbito de ação estende-se prioritariamente ao Concelho de Sintra.

[

DRESS FOR SUCCESS

]

A missão da Dress for Success Lisboa é “promover a independência económica de mulheres com
poucos recursos económicos, proporcionando roupas profissionais para uma entrevista de trabalho,
uma rede de apoio e as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da sua carreira. Ajudamos
as mulheres a prosperar no trabalho e na vida pessoal”. http://lisbon.dressforsuccess.org/

[

MISSÃO PATAS FELIZES

]

Associação fundada em Oeiras, que surgiu da necessidade de tratar e abrigar animais de companhia
vítimas de abandono e negligência. A Missão Patas Felizes adquiriu o seu estatuto de Organização
Sem Fins Lucrativos em Maio de 2010, graças à vontade de um grupo de pessoas ligadas à causa
animal em fazer a diferença e, sobretudo, em fazê-la da melhor forma.

[

GASPAR SILVA| ARTISTA DE RUA

]

Gaspar Silva é percussionista e começou a sua carreira na música há cinco anos, sozinho, nas ruas de
Lisboa. Nos últimos quatro tem-se feito acompanhar por alguns dançarinos e atuado por todo o país.
Participaram em diversos programas televisivos e foram semifinalistas no Got Talens Portugal.

[

GRACE |GRUPO DE REFLEXÃO E APOIO À CIDADANIA EMPRESARIAL

]

Fundado em fevereiro de 2000 por um conjunto de empresas, o GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio
à Cidadania Empresarial - é uma associação pioneira, sem fins lucrativos e exclusivamente dedicada
à promoção da Responsabilidade Social Corporativa. O GRACE reúne mais de 150 empresas, das mais
variadas dimensões e setores de atividade, empenhadas em aprofundar o seu papel no
desenvolvimento social das pessoas e das organizações, partilhando a missão há muito assumida:
refletir, promover e desenvolver a responsabilidade social corporativa em Portugal.

[ #HEFORSHE MOVEMENT ]
O mundo está num momento de mudanças. Em todos os lugares, as pessoas entendem e apoiam a
ideia da igualdade de gênero. Eles sabem que não é apenas uma questão das mulheres, e sim um
assunto de direitos humanos. E quando essas vozes poderosas forem ouvidas, elas irão mudar o
mundo. A hora da mudança é agora. O Movimento ElesPorElas está convidando pessoas do mundo
inteiro para juntas criarem uma força visível e corajosa pela igualdade de gênero. E começa por
agirmos imediatamente para criar um mundo de igualdade de gênero. www.heforshe.org

[

MSV – MOVIMENTO AO SERVIÇO DA VIDA | PROJETO CASA DAS CORES

]

A Casa das Cores é um Centro de Acolhimento Temporário para crianças em perigo, cuja proteção e
garantia de direitos passa, em determinado momento das suas vidas, pela institucionalização. Tratase de uma casa preparada para receber 12 crianças de ambos os sexos, onde se possam criar as
condições mais próximas das de um ambiente familiar saudável e equilibrado e que permita a
construção e concretização de projetos de vida. www.msv.pt

[

ORGANIZAÇÃO CRESCER

]

A Associação é fundada por um conjunto de profissionais, especializados na área da intervenção
comunitária com grupos excluídos e vulneráveis, com o nome “Crescer na Maior”, nessa altura
motivados para trabalhar com um público mais jovem. Começámos com vários projetos na área da
Grande Lisboa e Vale do Tejo. Estava dado o mote. Estamos aqui desde 2001 porque acreditamos na
inclusão na comunidade para os grupos em situação de maior vulnerabilidade e exclusão. Temos feito
um longo caminho, envolvendo-nos em diversos projetos que deixaram a nossa marca humanista e
pragmática.

[ PONTES UBUNTU ]
Visa a capacitação para promoção e restauração da dignidade humana, em contextos em que esta se
encontra diminuída ou ferida, através do empoderamento para uma liderança servidora.
www.pontesubuntu.org

[

TAPADA NACIONAL DE MAFRA

]

A Real Tapada de Mafra foi criada em 1747 com o objetivo de proporcionar um adequado
envolvimento ao Monumento, de constituir um espaço de recreio venatório do Rei e da sua corte e
ainda de fornecer lenha e outros produtos ao Convento. A partir de 1998 é criada uma Cooperativa
de Interesse Público para aproveitamento dos recursos da TNM, com o Estado a deter posição
maioritária no seu capital social, em parceria com a Câmara Municipal de Mafra e entidades privadas.

[

TERRA DOS SONHOS

]

A Terra dos Sonhos é uma Organização de Solidariedade Portuguesa, sem fins lucrativos, fundada no
dia 1 de Junho de 2007, Dia Mundial da Criança. Em termos jurídicos, a Associação Terra dos Sonhos
é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sob a forma de Associação de
Solidariedade Social com fim de ação social. www.terradossonhos.org

[

UNICEF

]

A UNICEF é a principal organização mundial que se dedica especificamente às crianças. Em termos
genéricos, trabalha com os governos nacionais e organizações locais em programas de
desenvolvimento a longo prazo nos sectores da saúde, educação, nutrição, água e saneamento e
também em situações de emergência para defender as crianças vítimas de guerras e outras
catástrofes. Atualmente, trabalha em mais de 190 países no mundo .

[

WAVE BY WAVE

]

Projeto terapêutico que usa o surf como ferramenta de promoção da saúde mental e bem-estar,
tendo como principal missão intervir junto de populações em risco de exclusão social. José Ferreira,
atual Vice-Campeão Nacional de surf descobriu na Wave by Wave o seu propósito no surf e uma missão
de vida.

PORTO

[ MISSÃO PAÍS ]
A Missão País é um projeto católico que organiza e desenvolve as Missões Universitárias em várias
faculdades de Portugal, passando pelo Porto, Lisboa e Coimbra. As Missões são semanas de apostolado
e de ação social intensivos que decorrem entre o 1º e o 2º semestre. Este projeto nasceu duma dupla
vontade dos estudantes: a de entregar parte do seu tempo à missão e a de ter na sua faculdade algo
que os aproximasse de Deus. http://www.missaopais.pt

[ BASE 4 GOOD ]
Somos um grupo de estudantes que vê nas suas capacidades e habilitações profissionais a capacidade
de impactar de forma positiva a sociedade. É através de empenho e dedicação que visamos a
contribuir para o desenvolvimento da comunidade, assim como das competências profissionais dos
nossos membros. http://base-ipam.com/base4good/

[ APPC | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PROJETISTAS E CONSULTORES ]
A APPC – Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores é uma Associação Empresarial, sem fins
lucrativos, constituída formalmente em janeiro de 1975 a partir de um grupo de trabalho da AIP –
Associação Industrial Portuguesa, formado por um grupo importante de empresas e de técnicos
individuais do Sector de Consultoria e Projeto. http://www.appconsultores.org.pt

[ PLATAFORMA+EMPREGO ]
Em 2009, foi deﬁnida por um conjunto alargado de instituições estatais e da sociedade civil uma
Estratégia Nacional para a Integração da Pessoa Sem Abrigo 2009-2015, no âmbito da qual no PORTO
foi implementada uma rede interinstitucional, constituída por um Partenariado, onde se encontra a
Segurança Social e todas as Organizações de apoio a estas pessoas. Neste Partenariado desenvolvese a Plataforma+Emprego com a qual pretendemos criar sinergias entre o mundo empresarial e os
cidadãos em situação de sem-abrigo do Porto, com perﬁl de empregabilidade.
http://www.plataformamaisemprego.pt/

[ CIG | CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO ]
A igualdade entre mulheres e homens é um princípio fundamental da Constituição da República
Portuguesa, sendo tarefa fundamental do Estado a sua promoção. A Comissão para a Cidadania e a
Igualdade de Género (CIG) é o organismo nacional responsável pela promoção e defesa desse
princípio, procurando responder às profundas alterações sociais e políticas da sociedade em matéria
de cidadania e igualdade de género. https://www.cig.gov.pt

[ AE IPAM Porto ]
A Associação de Estudantes do IPAM Porto irá fazer a recolha de propostas para ações de apoio ao
ambiente.

[ SLOW FOOD PORTO ]
O Slow Food Porto consiste num Movimento orientado para a proteção do património gastronómico
portuense, através da defesa e promoção de produtos regionais e de saberes tradicionais, que
pretende incentivar práticas alimentares conscientes e responsáveis http://slowfoodoporto.com/

[ G.A.S. PORTO ]
O G.A.S.Porto tem como missão ser uma Escola de Vida vocacionada para a Ajuda e Desenvolvimento
Humano, contribuindo para um mundo melhor, com menos necessidades. Acreditamos num mundo
com menos necessidades, menos pobre, mais solidário, igual e justo. Um mundo onde, através de
exemplos de entrega e serviço, as pessoas possam ajudar de forma voluntária, contínua e integrada
na sociedade. http://www.gasporto.pt/

[ ACADEMIA DA ÁGUA ]
A APA é uma associação sem fins lucrativos, que serve de plataforma intersectorial, de troca de
informação e conhecimentos científicos e reflete neste contexto, todas as exigências da sociedade,
para melhor enquadrar a água na vida quotidiana e promover a sua sustentabilidade. Tem como
objetivos fundamentais: colocar a água num patamar que merece, promovendo a troca de
informações técnicas jurídicas e culturais; contribuir com os seus estudos científicos, para a tomada
de decisões, no sentido de tornar a água recurso sustentável; desenvolver relações nacionais e
internacionais no âmbito dos recursos hídricos. http://www.apagua.pt/

[ SOS ESPERANÇA ]
A SOSEsperança apresenta-se como uma Associação que visa prestar Apoio Emocional a doentes
oncológicos, ou portadores de outras doenças graves e seus familiares. Esta associação tem como
principal objetivo promover uma melhor qualidade de vida e bem-estar aos seus doentes, devido ao
grande desgaste emocional e psicológico que este tipo de doenças acarreta.
https://sosesperanca.pt/

[ VIDA NORTE ]
A Associação Vida Norte foi constituída em Abril de 1999 por um pequeno grupo de pessoas cheias de
convicção e dinamismo para criar uma estrutura capaz de dar uma resposta à mulher fragilizada
perante uma gravidez inesperada. http://vidanorte.org/

