Maia – Portugal, 19 de Setembro de 2011

“Música por uma ca(u)sa”

Sonae Sierra e “Acreditar” juntas
para a construção da Casa de acolhimento no Porto
• Iniciativa de Responsabilidade Corporativa apoia a construção da Casa da
“Acreditar” no Porto
• Nova Casa acolherá por ano cerca de 220 famílias de crianças com cancro
• Campanha de notoriedade para angariação de donativos

A Sonae Sierra e a “Acreditar” lançam hoje o projecto “Música por uma Ca(u)sa”, iniciativa de
apoio à Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, na construção da Casa da
“Acreditar” na cidade do Porto.

O lançamento desta iniciativa de Responsabilidade Corporativa da Sonae Sierra pretende apoiar
a construção da Casa da Associação no Porto, que irá receber cerca de 220 famílias de crianças
com cancro oriundas de toda a região Norte do país, que precisam de se deslocar durante os
períodos de tratamento ambulatório no IPO e no Hospital de S. João, no Porto.

A campanha, que conta com o apoio da Rádio Comercial, estará patente na página de Facebook
e no site da “Acreditar” e marcará presença em alguns centros comerciais da Sonae Sierra no
Grande Porto (NorteShopping, ArrábidaShopping,

Via Catarina e GaiaShopping).

As acções

dinamizadas nos stands da iniciativa “Música por uma Ca(u)sa” pretendem divulgar informação
sobre esta Causa e sobre as actividades da Associação, bem como a angariação de fundos para a
construção da Casa. O primeiro stand estará no NorteShopping, nos dias 24 e 25 de Setembro.
e contará com a visita dos animadores do programa “Manhãs da Comercial”.

Para além dos stands informativos, as acções no site e na página de Facebook da “Acreditar”
têm como objectivos sensibilizar a comunidade para a importância e urgência deste projecto da
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“Acreditar” no Porto, divulgar as iniciativas nos centros comerciais e a angariar fundos. Para a
entrega de donativos, estará disponível uma linha telefónica solidária, através do número 760 50
10 60, e o NIB da “Acreditar” para apoios através de transferência bancária que pode ser
consultado no site.

O projecto contará com o apoio da equipa das Manhãs da Rádio Comercial, Vanda Ribeiro, Vasco
Palmeirim, Nuno Markl e Pedro Ribeiro, padrinhos da Acreditar para esta iniciativa e Media
Partners na mobilização para a Causa. Para além da divulgação diária em antena, as acções
serão dinamizadas no site e na página de Facebook da Rádio Comercial e do referido programa.
O Diário Económico também se associou a este projecto, contribuindo para a divulgação da
campanha junto dos seus leitores.

O culminar da iniciativa “Música por uma Ca(u)sa” será marcado pelo concerto de Mário Laginha
Trio na Casa da Música, no dia 21 de Outubro, onde será entregue pela Sonae Sierra o primeiro
donativo para a construção da Casa da “Acreditar” no Porto e, simultaneamente, os padrinhos
desta causa farão a entrega dos apoios angariados durante a campanha.

Uma iniciativa de Responsabilidade Corporativa da Sonae Sierra

Esta iniciativa insere-se no pilar social da política de Responsabilidade Corporativa da Sonae
Sierra e na sua estratégia de colaborar de forma próxima e activa em acções relevantes no apoio
à Comunidade. Neste projecto em particular, a Sonae Sierra pretende fazer a diferença na
criação de melhores condições logísticas e de acompanhamento permanente às famílias de
crianças com cancro.

O apoio à “Acreditar” neste projecto de edificação de uma Casa no Porto procura responder à
urgência de uma instalação de acolhimento na zona Norte do país. A iniciativa pretende a criação
de uma rede de solidariedade que permita dar visibilidade à Causa desta Associação, e assegurar
a viabilidade da nova Casa através da angariação de novos financiadores para o projecto. A
construção desta nova “casa longe de casa” é a continuidade dos já inaugurados projectos da
Associação em Lisboa, Coimbra e Funchal.

Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, comenta o projecto: “Como empresa
responsável e líder no sector e empresa responsável, a Sonae Sierra encara com empenho as
questões sociais, que passam também pelo envolvimento activo com as comunidades onde está

2/4

inserida. O nosso apoio para a construção da nova Casa da “Acreditar” no Porto resulta do
reconhecimento de uma causa nobre, que pretende trazer mais e melhor apoio logístico e
emocional às crianças com cancro do Norte do país, que se encontram deslocadas durante os
longos períodos de tratamento.”

João Bragança, Presidente da Acreditar, acrescenta: “O impacto que as Casas têm na vida
destas famílias, que se encontram numa situação muito difícil a vários níveis, é extremamente
importante. O esforço emocional é bastante elevado, não só devido à gravidade da doença, mas
também ao tempo que as famílias estão longe da sua vida normal. O nosso objectivo é procurar
atenuar este sofrimento, mobilizando os esforços necessários e construindo os espaços
adequados para apoiarmos da melhor forma possível estas famílias.”

Sobre a Sonae Sierra
A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com,é a especialista internacional em centros comerciais, apaixonada
por introduzir inovação e emoção na indústria dos centros comerciais. A Empresa é proprietária de 49
centros comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. A Sonae Sierra está
também a prestar serviços a terceiros em Chipre, Sérvia, Marrocos, e Colômbia. Actualmente, a Empresa
tem 5 projectos em construção e outros 6 novos projectos em diferentes fases de desenvolvimento em
Portugal, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. A Sonae Sierra gere uma área bruta locável (ABL)
total de cerca de 2,2 milhões de m2 com mais de 8.500 lojistas. Em 2010, a empresa registou mais de 436
milhões de visitas nos seus centros comerciais.

Sobre a “Acreditar”
A “Acreditar”, www.acreditar.org.pt, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social fundada em 1993
como resultado de uma mobilização nacional dos pais das crianças utentes dos serviços de oncologia
pediátrica. A Associação está presente em Lisboa, Porto e Funchal dando o seu apoio às crianças com
cancro a suas respectivas famílias. A actuação da “Acreditar” baseia-se no lema “Tratar a criança com
cancro e não só o cancro na criança”. O objectivo da Associação é proporcionar os meios necessários para
que todas as crianças com cancro tenham as mesmas oportunidades, não só de sobrevivência, mas de
conquista de saúde física e psicológica para que cresçam tornando-se adultos de pleno direito.
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