Nota de Imprensa

Santander Totta assina Protocolo Abrigo com CAIS


O Protocolo entre o Banco e a CAIS, válido para os próximos dois anos, vai
permitir a realização da Iniciativa “Pão de Todos”, entre outros apoios.

Lisboa, 21 de Fevereiro de 2011 - O Banco Santander Totta assina hoje com a
associação CAIS o Protocolo Abrigo, que vai permitir ao Banco continuar a apoiar muitas
das iniciativas desenvolvidas pela CAIS, entre elas, o já conhecido “Pão de Todos”.
Este evento de carácter social acontece há sete anos em Lisboa e, pela primeira vez, em
2010, realizou-se também no Porto. Nas duas cidades, 350 voluntários do Santander
Totta ajudaram a produzir e distribuir cerca de 75 mil pães e 40 mil copos de chocolate
quente para os milhares de pessoas que passaram pelos locais.
O Protocolo Abrigo integra 25 empresas quem durante os próximos dois anos (2011 e
2012) vão colocar ao dispor da CAIS bens e serviços das suas áreas de negócios,
cooperando, desta forma, para o projecto social da Associação. Para além do Santander
Totta, estão incluídos neste Protocolo, a Abreu Advogados, BP Portugal, C.E.C
Embalagens, Competir, Controlinveste Media, CTT, Danone Portugal, Datastorm, DHL,
Entreposto V.H., Evicar, Ferneto, Fundação Portugal Telecom, Lisgráfica, Lusa, Mono
Eléctrica, Ogilvy, Padrões Culturais Editora, Prosegur Activa Portugal, Puratos, Santander
Totta, Staples, SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, Sumo Publicidade e
UNICER.
Assinado pela primeira vez em 2003, e apenas com cinco empresas como mecenas, o
Protocolo Abrigo ganha agora mais força e demonstra que, mesmo em tempo de crise, as
empresas portuguesas mantém o seu compromisso para com a sociedade civil.
A adesão do Santander Totta ao Projecto Abrigo insere-se na sua política de
Responsabilidade Social que, embora tenha as Universidades como a sua principal
vocação, dedica à Solidariedade Social um espaço importante, através do apoio a várias
iniciativas com Instituições de Solidariedade Social, indo de encontro às necessidades da
população e contribuindo para uma sociedade mais justa, O Banco promove também o
envolvimento directo dos seus colaboradores nestas iniciativas, tendo criado um núcleo
de Voluntariado.

