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Mensagem 

Partilhar solidariedade, proteger a sociedade.  
 
Este foi um ano globalmente exigente e difícil. Não foi fácil para nós, nem para o país, nem para  
os Fundadores da Fundação AXA Corações em Acção, e causou ainda maiores dificuldades às camadas mais  
necessitadas no nosso país.  
 
Também foi um ano em que pudemos verificar a capacidade de continuar a responder às prioridades, confirmando as competências 
voluntárias da Fundação AXA. Superámos, e podemos orgulharmo-nos de ter conseguido ultrapassar as dificuldades, mantendo um 
excelente nível de apoio às instituições parceiras e a muitas daquelas que, junto de nós, vieram pedir ajuda.  
Isto só foi possível porque temos  um conjunto de corações dedicados a dar o melhor que têm: amor e carinho, força e vontade!  
A todos eles o meu muito obrigada, pois é para mim um orgulho, cada mais maior, fazer parte desta grande equipa solidária!  
 
A dinâmica do ano teve muito focada em consolidar a cultura de solidariedade e envolvimento dos colaboradores das Empresas do 
Grupo AXA em Portugal e mediadores, no tema da “Proteção” com a Semana da Responsabilidade Corporativa Global (CR Week) e  
em apostar num voluntariado promotor de maior sustentabilidade nas instituições parceiras. Ficou bem demonstrada, neste 
relatório, a capacidade de aportar valor na sociedade pelos corações solidários da Fundação AXA.  
 
Em nome da Fundação, muito obrigada pelo espírito de solidariedade, pela vontade de transmitir conhecimento à sociedade, pelo 
valor humano que espalharam pelo país.  
 
Dedico este relatório a todos aqueles que nos permitem criar valor e criar futuro na sociedade.  
Desfrute-o, é seu! 
 
Muito obrigada. 
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Célia Inácio, Presidente 



Estratégia de Intervenção 

A Fundação AXA Corações em Acção alcançou um lugar preponderante na vertente social da 
estratégia de Responsabilidade Corporativa do Grupo AXA em Portugal. 

Team 
Building 
Solidário 

Exclusão Social 

Sem-abrigo 

Diversos 

Crianças e Jovens 

Idosos 

Voluntários  
do  

Conhecimento 

Pessoas com Deficiência 

Continuamos a apostar nos projetos sociais sustentáveis e a fazer a diferença com uma 
intervenção humana empenhada e entusiasta, suportados por 2 pilares chave, o Team 
Building Solidário e a Educação com o Voluntariado do Conhecimento. 

Ser Voluntário é uma 
experiência de partilha.  
Dá-se recebendo em troca um 
aconchego na alma. 
Através da Fundação e 
integrando o projecto da ronda 
dos sem abrigo, entre outros, 
mas especialmente este, 
aprendi a ver no olhar de quem 
nada tem, a ternura da 
gratidão, um sorriso de volta, 
mais do que uma sopa, a 
espera de uma palavra amiga. 
Sinto-me grata por poder 
integrar e ajudar a equipa 
Fundação AXA Corações em 
Acção. Uma equipa que dá do 
seu tempo, para dedicação e 
amor ao próximo.  
Sois grandes AXA Coração!! 

Leo Soares  
AXA Group Solutions 
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A atividade em 2014 
 A Fundação e o Grupo AXA em Portugal 
 Uma cultura de solidariedade e envolvimento 

 
 Voluntariado ativo 
 Um ato de cidadania 
 

 Projetos sociais sustentáveis 
  Para um futuro melhor 

 
 Focus na CR Week 2014  
  Proteger os que mais precisam 

 
 Projetos internacionais 
 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 
 

 Uma comunicação mobilizadora 
  Redes sociais e reconhecimento externo 



A Fundação AXA Corações em Acção, teve a sua génese num projeto de voluntariado empresarial despoletado pelo Grupo AXA em 
1991, com o programa AXA Atout Coeur. 

Na AXA em Portugal, iniciou-se em 1998, com o objetivo de estimular o potencial e o espírito de solidariedade e cidadania dos 
colaboradores, participando ativamente junto da comunidade mais carenciada. Hoje, esse espírito de solidariedade estende-se a 
mediadores e parceiros AXA, bem como reformados e familiares. 

Dando corpo aos valores e compromissos que constituem a nossa missão, foi possível empreender passos concretos no combate  
à exclusão social, na melhoria das condições de vida de grupos carenciados e no apoio à educação e cultura.  

Mais de 40% de colaboradores, de todas as entidades AXA a operar em Portugal, são voluntários da Fundação AXA Corações em 
Acção. São as forças vivas que fazem mover cada projeto em que a Fundação AXA está envolvida. 

A Fundação e o Grupo AXA em Portugal  
  Uma cultura de solidariedade e envolvimento 

A força do voluntariado 
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Testemunhar é dar testemunho. 
Fugindo à solenidade própria que envolve o acto de  

dar testemunho, posso atestar com imensa alegria que 
participei com a minha família (nós 4 ) num acto solidário 
tão simples como o de pintar uma escola na companhia de 
dezenas de colegas da AXA e seus familiares aos quais nos 
juntámos para, de acordo com o saber e capacidades de 

cada um, ajudar a recuperar uma escola para a comunidade. 
Simples e belo. Foi a AXA CORAÇÕES em Acção. 

E que Acção! Devo confessar que nem só a escola ficou 
pintada como se esperava.  

Nós também, como não o esperávamos.  
A felicidade não tem nenhuma cor especial.  

Talvez a de um sorriso. Até à próxima. 
                                           Ana PINTO CORREIA – AXA Portugal 



Participar nas iniciativas organizadas pela Fundação 
AXA Corações em Acção faz-me crescer como pessoa, ver 
o mundo de outra forma; são experiências para a vida e 
desafios sempre aceites de coração cheio. 
Agradeço à Fundação AXA Corações em Acção a sua 
existência e espero continuar a ajudar a equipa sempre 
com o mesmo espírito! 

Sandra PINTO – AXA Group Solutions 
Identifico-me totalmente com uma cultura de solidariedade e 
envolvimento. Na AGEcascais esforçamo-nos para que ambos façam 
parte do nosso dia-a-dia e isso exige atuar, participar, dinamizar e 
passar a palavra por quem, em determinado momento precisa mais. 
Fruto da relação próxima que têm com as pessoas - clientes, 
instituições, comunidades locais -  os Agentes Gerais Exclusivos 
ajudam a identificar  ações de solidariedade a desenvolver!  

Jose Carlos Ribeiro Santos – AGE Cascais 

Participar nas acções de voluntariado da Fundação AXA Corações 
em Acção é uma alegria. Nada melhor do que dar/partilhar e ficar 
de coração cheio. É bom saber que a empresa em que trabalhamos 
se preocupa e é interventiva. 
Adorei todas as acções em que participei. Conto participar em 
muitas mais. 

Cristina Gomes – DIRECT 

A Fundação e o Grupo AXA em Portugal  
  Uma cultura de solidariedade e envolvimento 
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Voluntariado para mim é um mundo de emoções, de 
partilha e de vivências gratificantes, com o qual me 
identifico.  
Profissionalmente e em colaboração com a Fundação 
AXA/AXA Assistance, sinto que podemos apoiar numa 
escala muito maior do que individualmente e o 
resultado final é muito compensatório - MISSÃO 
CUMPRIDA!  

 Dina GONÇALVES – AXA Assistance 

Eles e elas falam por nós!  
A Fundação AXA existe porque conta com voluntários/as e 
instituições parceiras. Porque eles e elas são os/as protagonistas 
da solidariedade em acção, os seus testemunhos acompanham 
todo o relatório das atividades do ano 2014. 



Voluntariado ativo – Um ato de cidadania 

8 

O poder dar sem esperar receber 
nada em troca é para mim um 
puro ato de amor que a mim me 
torna mais feliz.  

Paula Fonseca Antunes  
AXA Portugal 

“Sem dúvida que o voluntariado é uma fonte de 
sustentabilidade essencial para as instituições - Faz-nos 
sair do nosso eu solitário para o nós solidário”. 
Fernando Sousa Almeida - Responsável Centro de Bem 

Estar Social Nossa Senhora do Socorro 
Escola do Parque. 
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No Porto, a favor da 
Associação Bagos d'Ouro 

Em Lisboa, a favor da 
Casa de Acolhimento 
Mão Amiga 

Voluntariado ativo  
  Um ato de cidadania 

A correr e a ouvir música por boas causas! 

Mais  de 180 voluntários caminharam em Lisboa,  
Porto e Cascais, por causas solidárias. 
• Corrida Dia do Pai – AJUDARIS 
• Corrida Terry Fox – L. P. C. Cancro 
• Corrida da Mulher – L. P. C. Cancro 
• Caminhada Vencer o Cancro -  União Humanitária dos 

Doente com Cancro 
• Corrida Sempre Mulher – Associação Portuguesa  

de Apoio à Mulher com Cancro da Mama 
• Caminhada  Solidária AJU – Associação Jerónimo Usera 
• Corrida do Oriente – Fábrica Igreja Parque das Nações 
 

É de coração cheio que chego 
a casa após uma ação da 
fundação. E é com grande 
prazer que faço parte da 
equipa de voluntários da 
fundação. 
Muitas vezes recebemos mais 
do que aquilo que damos. 
 Catia Pacheco – Rede Private 
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Banco Alimentar 
Contra a Fome 

Assumindo um compromisso pela Inclusão Social, a Fundação lança 
anualmente várias campanhas de angariação de bens essenciais. 

Sempre perto de quem mais precisa angariando bens essenciais 
 

Campanhas de 
angariação  
de bens para 
diversas 
instituições 

Tendo participado, ao longo dos tempos,  
de forma individual em varias actividades  

de solidariedade, decidi juntar-me à Fundação  
AXA Corações em acção que tem tido a capacidade de dar  

respostas às necessidades e carências no âmbito social. 
Integrar a equipa de voluntários na AXA, permite-nos, por um lado,  

ajudar quem mais precisa e, por outro, vivenciar experiencias  
diferentes junto dos colegas de trabalho, que partilham dos meus 

sentimentos e ideais.  
É com muito agrado que vejo a empresa onde trabalho,  

ter este espírito de envolvimento e capacidade de mobilizar  
pessoas para a responsabilidade social. 

                                                                         Paula Alves – AXA Tech  

Voluntariado ativo  
  Um ato de cidadania 

Campanha “Bebé ao colo” na Rede Private. 



Comprámos, embrulhámos e oferecemos 125 prendas aos idosos do Centro de 
Dia da Fundação Cardeal Cerejeira, na Festa de Natal – Lisboa. 

170 crianças da Escola EB/JI de Megide, Canelas 
V.N. de GAIA receberam uma prenda da  Fundação AXA. 

150 famílias receberam 1 cabaz de 
Natal nas Portas  Amigas  da AMI no 
Porto, em Vila Nova de Gaia, em 
Coimbra e em Lisboa. 
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No lanche de Natal da AXA, tivemos a presença especial dos Doutores 
Palhaços – Remédios do Riso – parceiros da Fundação no serviço de 
pediatria de vários hospitais da Região Sul.  
Um momento diferente e cheio de carinho foi o que nos deixaram os 
Doutores Palhaços. 

Os Corações AXA no Natal, ainda mais 
próximos dos que mais precisam  110 anjinhos de Natal 

apadrinhados por 
voluntários da Fundação. 

Ser voluntária é um acto  
de cidadania, que implica  

solidariedade e compromisso, mas o 
que se recebe em troca, é a partilha, o 
afecto, os sorrisos, e a certeza de que 
vale a pena continuar a fazer mais e 

melhor  
pela comunidade. 

                              Ana Paula Moura 
                                     AXA Portugal 

Voluntariado ativo  
  Um ato de cidadania 



12 

[…] O Centro Sagrada Família e toda a sua 
comunidade deixa o seu profundo 
agradecimento, em primeiro lugar por nos 
terem considerado nas vossas iniciativas de 
responsabilidade social, e depois por todo o 
profissionalismo demonstrado, na preparação e 
desenvolvimento das ações. É fantástico 
constatar como se consegue tirar o melhor de 
cada um. […]  
Parabéns e obrigada! 

 Amélia Borges – Centro Sagrada Família 

Solidariedade em Equipa 

Voluntariado ativo  
  Um ato de cidadania 



Projetos sociais sustentáveis - Para um futuro melhor 
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A solidariedade é uma palavra que trás em si mesma, o mais puro sentimento 
altruísta. E é esse sentimento que a Fundação e o Grupo AXA em 
Portugal potenciam nos seus colaboradores, AGE´s e nos parceiros, 
envolvendo e motivando todos, para colocarem em prática esse sentimento, 
que é simultaneamente uma responsabilidade e uma dádiva. 
 
Entendo a solidariedade como uma aprendizagem adquirida no momento 
que se toma consciência de um problema real. Ser solidário é apostar 
na inteligência emocional de viver sendo verdadeiramente humano. E isto é 
algo que não é mensurável.  
  
Agradeço à Fundação e ao Grupo AXA em Portugal, por alimentarem esse 
sentimento tão nobre, em mim e na minha equipa do AGE JDC - Mediação de 
Seguros Lda! 

  João Paulo CARVALHO – AGENTE GERAL EXCLUSIVO 
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Foi assim que escolhemos chamar às crianças que sofrem de doenças oncológicos, 
porque, de facto, é o que elas são “Pequenos Heróis”. 
Este foi o novo e grande projeto social sustentável ao qual a Fundação AXA Corações 
em Acção decidiu juntar-se. O desafio consiste na angariação de fundos para ajudar 
a Fundação do Gil na aquisição de uma primeira unidade móvel de cuidados 
paliativos pediátricos.  

Esta campanha marcou o último trimestre da Fundação AXA Corações em Acção: 
foram muitas as iniciativas nas quais todos os colaboradores da  
AXA Portugal, AXA Assistance e IPA, AXA Tech, AXA Group Solutions, Direct, Rede 
Private, Agentes Gerais Exclusivos… se envolveram, com tanto entusiasmo e 
criatividade. A campanha continua em 2015 até conseguirmos o desafio. 

Campanha “Do coração à ação – para ajudar Pequenos Heróis” 

Projetos sociais sustentáveis 
   Para um futuro melhor 

[…] Faço um apelo a todos  
os colegas e, em especial, aos  
voluntários que participem nestas  
acções; a nossa ajuda é muito  
importante para que possamos minimizar 
algumas carências destas instituições que 
lutam por apoios para sobreviverem. 

Sílvia Vasconcelos – AXA Portugal 



Trabalhar com a Fundação AXA Corações em Acção é para  
nós sempre muito gratificante. A relação que fomos criando  
ao longo dos anos e o empenho que toda a equipa da  
Fundação AXA demonstra para apoiar os nossos projectos na área da saúde 
pediátrica, traz-nos uma enorme satisfação e enche-nos de orgulho. 
Podermos sentir que temos outras pessoas a lutar ao nosso lado pelo que 
acreditamos e a vestirem a nossa camisola é um grande estímulo para 
continuarmos o nosso caminho e prestarmos apoio a cada vez mais 
crianças com doença crónica e/ou incapacitante e suas famílias. Obrigada. 
Bem hajam. 

 Alexandra Sousa – Fundação do GIL 
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Campanha “Do coração à ação – para ajudar Pequenos Heróis” 

Projetos sociais sustentáveis 
   Para um futuro melhor 

A Campanha dos Pequenos heróis envolveu muitas iniciativas: 
• reuniões da rentrée da Rede Nacional de Agentes em Lisboa e Porto 
• Bancas de informação e venda dos bonecos Gil 
• Lanches Solidários para Pequenos Heróis 
• Magustos  
• Prenda de Natal das crianças  na festa do Clube dos Colaboradores  
• Seminário anual da AXA Assistance 
• Campanha junto dos clientes da rede Private 
• … 

… e a campanha continuará em 
2015 nos Agentes Gerais 
Exclusivos, bem como Balcões e 
Pontos. 

Foram angariados   
cerca de 10.000€,  

com estas iniciativas  
só no ultimo  
trimestre… 
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Unidade Móvel de saúde oral 
Sorriso Feliz - Legião da Boa 
Vontade 
Um projeto apoiado desde há 6 
anos, que visa desenvolver 
campanhas de informação, 
prevenção e tratamento da 
saúde oral, junto de crianças 
carenciadas.  

 

Privilegiamos a educação para a prevenção do risco e a saúde. 

Associação Remédios do Riso  

Um projeto que apoia um grupo de 
doutores palhaços e leva uma 
terapia de alegria, todos os meses, 
ao hospital  público S. Bernardo 
(Setúbal). 

O futuro está nas mãos das crianças e jovens, sendo a melhoria da sua saúde, condições de vida e a 
sua boa formação, uma constante preocupação da Fundação AXA Corações em Acção.  
Demos continuidade a alguns projetos, pela sua importância estratégica ao assegurar um amanhã 
melhor.  

Inspirar e Preparar os Jovens 
para terem Sucesso é a missão 
de "Segura o teu sucesso“, em 
parceria com a Junior 
Achievement Portugal. 

Unidade Móvel Apoio Domiciliário 
da Fundação do Gil   
Continuidade da parceria iniciada em 
2008, com apoio da UMAD 2 (Lisboa) 
e UMAD 3 (Porto). Tratamento 
ambulatório de centenas de crianças. 

 
 

Projetos sociais sustentáveis 
   Para um futuro melhor 

Decididamente, as experiências de voluntariado são me difíceis 
de transcrever, certo é que são muito gratificantes e sempre 
conseguimos retirar algo benéfico também para nós …   
                                                        Pedro Gonçalves – AXA Tech  



Focus na CR Week 2014 - Proteger os que mais precisam 
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CR Week é a semana da Responsabilidade Corporativa do Grupo 
O mote de 2014 foi  

“Proteger os que mais precisam” 

A Fundação AXA teve um papel central desenvolvendo várias  
ações no terreno demonstrando claramente que “Ser voluntário/a é proteger a 

sociedade”!  

“É nestas acções que tomamos consciência 
da importância do voluntariado e 
percebemos em concreto o mundo que nos 
rodeia. É muito gratificante podermos dizer 
“presente” àqueles de precisam de todos 
nós“. 

Ademar SOUSA – AXA Portugal 
 



A Preparação do Arraial do Centro Julia Moreira passou por confecção de festões, cravos e outros enfeites, e pela 
decorarão do jardim... para o dia do Arraial! Uma tarde colorida, pela inclusão e integração da diferença. 

Team Building Solidário 1 - Alfas e Tutores na APPCDM - Lisboa  

No ano de 2014 tive o privilégio de 
cooperar em temas tão diferentes, 
desde a venda do Gil à ajuda na 
elaboração de um arraial na APPACDM, 
mas todos eles com um fim comum: 
ajudar o outro. E nesta ajuda, em que 
apenas investi o meu tempo, tive um 
retorno cheio de emoções que me 
encheram o coração.  

 Cátia SILVA – AXA Portugal 

Focus na CR Week 2014 - Semana da Responsabilidade Corporativa 

  Proteger os que mais precisam 



Foi com enorme prazer que participei nesta  
iniciativa solidária, promovida pela AXA Corações 
em Acção. É sempre gratificante podermos dar um 
pouco de nós em prol de um bem maior, neste caso 
tornar a Escola do Parque num lugar mais bonito e 
agradável para quem o vive diariamente […]. 

Teresa M. Carvalho C. Leite – Arquitecta, filha de 
Colaboradora da AXA Portugal 
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Pintar muros interiores e exteriores, 
tornar o jardim/horta pedagógica  
mais colorido plantando  
algumas flores e  
ervas aromáticas. 

Team Building Solidário 2 - no Centro Bem Estar Social Nossa 
Senhora do Socorro (Escola do Parque) 

[…]Foi um dia de são convívio e partilha com voluntários, 
dirigentes e colaboradores da Instituição e muitas pessoas do 
bairro de Aldoar. Este dia ficou bem registado no coração de 
todos quantos estiveram presentes e deu testemunho da 
importância do voluntariado e da solidariedade a todos 
quantos viram esta acção, nesse mesmo dia, através das 
notícias no canal da TVI. […] 

Fernando Sousa Almeida - Responsável Centro de Bem Estar 
Social Nossa Senhora do Socorro – Escola do Parque. 

 

Focus na CR Week 2014 - Semana da Responsabilidade Corporativa 

  Proteger os que mais precisam 
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Reabilitação do espaço com  mais de 70 corações AXA Assistance, AXA Tech e AXA 
Group Solutions, Direct, AXA Portugal / Medla, familiares e AGEs  dedicaram-se a dar 
uma nova vida ao Centro de Educação Especial de Almada, Alma Sã.  

Team Building Solidário 3 - Centro AlmaSã, Charneca da Caparica 

Focus na CR Week 2014 - Semana da Responsabilidade Corporativa 

  Proteger os que mais precisam 

Ser voluntário  é bom, ajudamos, partilhamos  conhecimento, 
saber e aprendemos  também… é bom para a alma, e no fim, 
verificar que o  objetivo foi alcançado é reconfortante, 
e assistir à felicidade  de quem recebeu é maravilhoso. 

 Lucinda Oliveira  – AXA Assistance 
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Educação e Prevenção 

Focus na CR Week 2014 - Semana da Responsabilidade Corporativa 

  Proteger os que mais precisam 

Os 5 gestos de socorro - Com a ANAFS - Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias 
Participaram filhos e pais (colaboradores AXA em Lisboa e no Porto). 

Voluntariado do conhecimento, Prevenção Rodoviária – Funchal e Guimarães (AGE Gilbertos) 

O voluntariado que envolve e abrange o 
público-alvo dos sem-abrigo é fundamental e 
muito recompensador. […] 
O nosso trabalho, além de passar por ajudar e 
acarinhar, é também ouvir as suas palavras, 
dar um pouco do nosso tempo sem pedir nada 
em troca, reconfortando-os num mundo tão 
difícil… numa sociedade ainda de muito 
preconceito e rejeição. 

Olga Tatiana Alves  
Familiar de Colaboradora AXA 
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E muitas outras atividades 

Focus na CR Week 2014 - Semana da Responsabilidade Corporativa 

  Proteger os que mais precisam 

E, não ficaram de fora os nossos fieis companheiros - Canil NAAS, Belas e Entre Gatos, Amadora 

Jantar Comunitário, no Refeitório da CML em Alcântara – Serve the City 
Jantar servido por voluntários a pessoas sem-abrigo 

Sempre que participo em mais uma ação,  
o sentimento é de receber em dobro o que dou  
como voluntária. A alegria nos olhos de uma  
criança, de um sénior ou de um sem abrigo,  

move-me  para uma maior participação e entrega  
a quem mais necessita. 

A Fundação, tem-nos permitido ao longo do tempo 
ter um papel cada vez mais ativo e responsável 

enquanto voluntários e enquanto empresa.  
Obrigada AXA Corações em Ação. 

Susana Rebelo – DIRECT Sem esquecer a preparação 
de uma ronda pelos sem 
abrigo 



Projetos internacionais – Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 
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Com a  Fundação AXA Corações em Acção, aprendi 
que uma das grandes ironias da vida, é que ao 
ajudarmos o próximo, estamos "nós" voluntários,  
a tirar mais benefícios do que aqueles que são 
ajudados.  
Por isso, estou eternamente grato! 
Helder Leong – AXA Group Solutions 
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Partilhar é receber! 
Foi apenas uma gota de água  
(potável) no Senegal. 
Mas a AXA marca a diferença. 
Foi mais uma experiência que  
muito me marcou e desejo que  
o Grupo AXA continue a  
“brotar água potável em África”. 
 

Margarida Branquinho  
Voluntária que representou 

Portugal no Senegal 

WATER FOR ALL IN SENEGAL  
   Região AXA Mediterrânica e América Latina 
  

A unidade de produção de água potável em Guidick – Senegal foi instalada entre 2 e 8 de Março de 
2014, na presença de um grupo de voluntários provenientes de todos os países da Região MedLA. 

Relembramos que o projecto Water for All in Senegal foi uma iniciativa 
lançada pela Região MedLA em 2013, em comemoração dos seus 10 anos, 
que teve como objectivo angariar fundos para financiar uma unidade de 
produção de água potável no Senegal. A representante de Portugal foi 
Margarida Branquinho que deixa aqui o seu testemunho escrito e visual. 



SOLIMED 2014 apoia Hospital Albert Schweitzer , no Gabão 
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Ideias para angariar fundos para o 
projeto foi o que não faltou aos 
voluntários: 
Festa, venda de bolos / livros, 
leilão, lanche, rifas, almoço… 
todos tiveram em comum a 
palavra “solidária”!  

   

     

   

IIª edição do Solimed, organizado pelo Grupo AXA Assistance e na qual a entidade portuguesa participa. 
Este ano a recolha de fundos reverteu a favor de um Hospital no Gabão e servirá para aquisição  
de equipamento médico necessário.  

Pois, ser voluntário já faz parte do meu ser!  
É reconfortante quando paro e olho para trás  

no final de uma ação, e sinto muito cansaço físico 
mas uma enorme leveza de espírito… mesmo assim, 

o sentimento de que ainda há muito a fazer 
empurra-me e leva-me a não cruzar os braços e 

começar logo a pensar no que vou fazer a seguir… e 
quem ainda posso ajudar.  

Ter consciência de como é bom ajudar o próximo, é 
revitalizante e dá forças! 

                                                    Ana Paula Guerra  
                                                    AXA Assistance 

SOLIMED   
 Grupo AXA Assistance 



Uma comunicação mobilizadora  
 Redes sociais e reconhecimento externo 
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A equipa da volta da Gare do Oriente das 5ª feiras, em 
representação do CASA, agradece o empenho dos 
voluntários da Fundação AXA -  Corações em acção. Têm 
sido uma excelente e simpática companhia, oferecendo um 
importante apoio ao trabalho do CASA. Continuação do bom 
trabalho que estão a fazer.  

Ana Filipa Teixeira – Voluntária do CASA 



Comunicamos privilegiando o recurso às novas tecnologias, com um espaço dedicado à Fundação 
AXA Corações em Acção na intranet AXA - One, no site www.axa.pt e com página no Facebook 
(www.facebook.com/FundacaoAxaCoracoesEmAccao), mas também dando feedback junto dos 
voluntários e da comunidade AXA através de e-Flash e notícias.  

Uma comunicação mobilizadora 
   Redes sociais e reconhecimento externo 

Mais do que as nossas palavras, deixamos os testemunhos de algumas 
instituições, bem como o reconhecimento externo da nossa atividade.  

Consideramos que, ao longo destes últimos 
anos, a parceria C.A.S.A. - Fundação AXA 
tornou-se na expressão viva dos valores que 
norteiam o C.A.S.A.  
A Cooperação e Responsabilidade entre 
parceiros, o Respeito e Confiança no trabalho 
desenvolvido, a Bondade e Humanismo na 
entrega de todos os voluntários e a Inovação 
patente nos projectos actuais e futuros, unem-
nos no nosso objectivo principal e comum de 
lutar por condições de vida cada vez melhores 
para as populações mais carenciadas da nossa 
sociedade. 

Ana Isabel Silva  
C.A.S.A – Centro de Apoio ao Sem Abrigo 

As vossas iniciativas são fundamentais 
para a sobrevivência e evolução de 
instituições como a nossa. Através da 
boa vontade e colaboração de longa 
data da Fundação AXA Corações em 
Acção conseguimos ir mais longe e 
apoiar mais pessoas. 
[…] 

 Amélia Borges  
Centro Sagrada Família 

[…] Mas o maior testemunho não se 
vê, sente-se e que o diga a sua 
colega Teresa quando a Mariana, 
uma menina com deficiência mental, 
se levantou de repente, foi direita à 
Teresa e lhe deu um abraço. Ali, 
naquele momento, a Mariana 
"adotou" a Teresa como sua amiga. 
Mais uma vez muito obrigado, até 
sempre ou até breve! 
 

José Fernando Rodrigues   
Escola Básica Integrada e Secundária  

Jean Piaget 
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Dinamização das Redes Sociais 

Uma comunicação mobilizadora 
   Redes sociais e reconhecimento externo 



Acompanhámos o Sr. António 
Ferreira ao programa Boa Tarde, na 
SIC – O Sr. António saiu da rua com  
a ajuda das vendas do seu livro de 
poemas “Mesmo assim fiquei feliz”, 
editado pela Fundação AXA. 

Reportagem no Jornal das 8, na 
TVI, na ação de recuperação da  
Escola de Parque, no Porto. 
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Comunicação social - TV 

Uma comunicação mobilizadora 
   Redes sociais e reconhecimento externo 
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Imprensa escrita nacional… 

Uma comunicação mobilizadora 
   Redes sociais e reconhecimento externo 
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… e imprensa escrita e online regional. 

Uma comunicação mobilizadora 
   Redes sociais e reconhecimento externo 



Dados Sociais 2014 

Caracterização do corpo de Voluntários 
 
Caracterização das Ações 



Dados Sociais 

8.322       horas 

dedicadas à Fundação 
 

938  
 

voluntários  
61 instituições apoiadas 

 

270   ações de solidariedade 

2.107 
 participações 

em ações 
 

33 



O corpo de voluntariado é  maioritariamente constituído por mulheres e pessoas com idades 
compreendidas entre os 35 e os 54 anos. 

Feminino 
61% 

Masculino  
39% 

Género 

até 25 anos 
7% 

25 a 34 anos 
23% 

35 a 54 anos 
57% 

55 anos ou + 
14% 

Faixa Etária 
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Caracterização do corpo de voluntários 



Caracterização do corpo de voluntariado 

Colaborador 
49,5% 

Mediador 
28,7% 

Estagiário 
1,1% 

Externo 
3,0% 

Familiar 
14,5% 

Parceiro 
1,7% 

Pré / 
Reformado 

1,7% 

Tipo de Participantes 

34,1% 

33,9% 

27,3% 

1,5% 

1,4% 

1,0% 

0,3% 

0,2% 

0,2% 

Lisboa-Edifício AXA

Porto

Lisboa-Entreposto + Jean Monet

Évora + Portalegre + Faro

Coimbra + Aveiro

Leiria + Santarém

Almada + Cascais + Malveira

Guimarães + Barcelos

Funchal

Local de trabalho 
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Caracterização das Ações 

Crianças / 
Jovens 

24% 

Sem Abrigo 
46% 

Séniores 
1% 

Sociedade em 
Geral 
29% 

Ações por tipo de beneficiário 

Crianças / 
Jovens 

34% 

Sem Abrigo 
7% 

Séniores 
6% 

Sociedade em 
Geral 
53% 

Instituições por tipo de beneficiário 

Em número de ações por tipo de beneficiário  destacam-se as 
Rondas dos Sem-Abrigo, uma vez que entre Lisboa e Porto 
são feitas 3 Rondas por semana, em média. 

A maioria dos pedidos que chegam à Fundação destinam-se  
a situações em que toda a família é beneficiária, daí 
considerar-se “Sociedade em Geral”. 
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Caracterização das Ações - número de Ações por Instituição 

Instituição / Destinatários N.º Ações 
CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo - Lisboa 47 
CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo - Porto 41 
Comunidade Sem-Abrigo - Rondas AXA Corações em Ação  39 
Fundação AXA Corações em Acção 26 
Fundação do Gil 24 
Casos Colaboradores AXA 12 
Junior Achievement 10 
ANAFS - Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias 8 
Banco Alimentar Contra a Fome 6 
AJU - Associação Jerónimo Usera  4 
Centro Bem Estar Social Nossa Senhora do Socorro (Escola do Parque )  4 
AJUDARIS  2 
ANCAP - Associação Nacional de Combate á Pobreza 2 
Casa da Criança  2 
Casa de Acolhimento Mão Amiga 2 
Centro da Sagrada Família 2 
Instituição Alma Sã - Externato Zazzo - ( Charneca da Caparica) 2 
Liga Nacional Contra a Fome 2 
Liga Portuguesa Contra o Cancro  2 
2ª ESTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA ALDEIA DE SYER, NO SENEGAL 1 
Ajuda e Colo -Assiciação de Solidariedade 1 
APD - Associação Portuguesa de Deficientes 1 
APPCDM - Anadia 1 
APPCDM - LISBOA 1 
ASPORI - Associação Portuguesa de Portadores de Ictiose 1 
Associação "O Gaiato" em Setúbal 1 
Associação A Casa do Caminho 1 
Associação Amigos Chão dos Menino  em Évora 1 
Associação Bagos d'Ouro - Concerto Solidário 1 
Associação Caminho Suave 1 
Associação de Pais Escola EB/JI de Megide Canelas 1 
Associação Gestos de Boa Vontade 1 

Instituição / Destinatários N.º Ações 
Associação Passo Possitivo 1 
Associação Pomba da Paz 1 
Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau (APARF)  1 
Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama  - 
Corrida Sempre Mulher  

1 

Associação Recreativa e Cultural  OS TRICOFAITES 1 
Associação Remédios do Riso 1 
Associação Vale de Acór 1 
Câmara Municipal de Oeiras 1 
CERCITOP, CRL 1 
Cercivar - Cooperativa para a Educação de Crianças Inadaptadas de 
Ovar 

1 

Escola Básica Integrada e Secundária Jean Piaget - VISEU 1 
Escola da Achada do Funchal 1 
Escola dos Salesianos do Funchal 1 
Espaço  t  -  20 Anos Espaço t 1 
Exército de Salvação 1 
Fárica Igreja Parque das Nações - "corrida oriente" 1 
Fundação AMI 1 
Fundação Bonfim 1 
Fundação Cardeal Cerejeira 1 
Fundação Filos 1 
Fundação Liga 1 
Criança com "síndrome de costelo" 1 
Ordem de Malta 1 
Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais Raras - 
Delegação Norte 

1 

Santa Casa da Misericórdia da Golegã 1 
Santa casa da Misericórdia do Entroncamento 1 
SOLIMED  -  apoio Hospital Albert Schweitzer , no Gabão 1 
Livro Solidário “Mesmo assim fiquei feliz” – Sr Antório Ferreira 1 
União Humanitária dos Doentes com Cancro 1 
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Órgãos Sociais 



Conselho Geral 

Presidente Violeta Ciurel 

Conselho Executivo AXA Lionel Narvaez 

Alexandre Petroff 

David dos Reis 

Paulo Bracons 

Pedro Caldeira Oliveira 

Rita Baptista 

AXA Tech / IT MED Jorge Alba 

Direct&Quixa Sandra Moás 

AXA Assistance Eduardo Piçarra 

Representantes Voluntários Luciana Silva 

Elisabete Messias 

Representantes Clube Colaboradores João de Barros 

Representantes Comissão Trabalhadores Luis Filipe Ferreira 

Presidentes Cessantes Luciano Dias 

Conceição Palha 

Conselho Administração  

Presidente Célia Inácio 

Secretária Geral Ana Margarida Azevedo 

Vogal Isabel Varela 

Vogal Inês Simões 

Vogal José Manuel Leite 

Conselho Fiscal  

Presidente Elias Leal 

Secretário José Carlos Ribeiro Santos 

Vogal Cátia Cunha 

Órgãos Sociais 

2014 foi um ano marcado por mudanças organizacionais, com a chegada de uma nova CEO e a renovação do Conselho Executivo da 
AXA, que se reflectiram nos Órgãos Sociais da Fundação AXA Corações em Acção, essencialmente no Conselho Geral.  
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Desempenho  
Económico 

Custos por Instituição 
 
Receitas e Resultados 
 
Demonstração de Resultados por 
Natureza 
 
Balanço e Contas 



Custos - Instituições versus Custos Diretos      (1/3) 

Instituição / Destinatários 
N.º 

Ações 
Breve descritivo Valor 

Fundação do Gil 24 
Apoio para UMAD - carrinha de apoio domiciliário e Angariação de fundos  para a criação de uma 
UMAD -IPO, para cuidados paliativos pediátricos.  

 19.748,69 €  

Instituição Alma Sã - ( Charneca da Caparica) 2 
Acções Team Building Solidário - Reabilitação do espaço e dar uma nova imagem aos muros exteriores, 
renovação de paredes, corrimãos e portadas. 

    3.803,65 €  

ANAFS - Associação Nacional dos Alistados das Formações 
Sanitárias 

8 
Apoio das Operações ACONCHEGO - Acompanhamento e Prevenção Saúde Idosos. Participação em 
Workshop de: Os 5 gestos de socorro, Primeiros Socorros e  Prevenção de Fogos Florestais . 

    3.750,00 €  

Comunidade Sem-Abrigo - Rondas AXA Corações em Acção  39 Rondas quinzenais pelos Sem Abrigo realizadas pela Fundação AXA      3.672,55 €  

Espaço  t  -  20 Anos Espaço t 1 Apoio Corpo Evento - celebração 20 Anos.     3.350,00 €  

Fundação AMI 1 Entrega a 150 famílias de 1 cabaz de Natal nas Portas Amigas da AMI  - Porto     3.000,00 €  

CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo - Porto 41 Participação e organização de Rondas pelos Sem Abrigo     2.288,96 €  

Associação Remédios do Riso 1 Apoio para uma visita por mês ao longo do ano 2014, dos Doutores Palhaços ao Hospital de Setúbal.     2.000,00 €  

APPCDM - LISBOA 1 Preparação do Arraial do Centro Julia Moreira     1.800,00 €  

Casa da Criança  2 
Apoio na compra de 20 colchões e campanha interna de venda de Agendas Casa da Criança de Tires 
2015 

    1.671,40 €  

Fundação Bonfim 1 
Servir / Apoiar Jantar Comunitário com Sem Abrigo em Alcântara (projecto social e de voluntariado 
criado  pela Serve City Lisboa) 

    1.500,00 €  

Livro Solidário “Mesmo assim fiquei feliz” 1 
Re-impressão e venda do Livro com 500 Quadras , cujos fundos angariados revertem na totalidade para 
o Sr. António. 

    1.495,21 €  

Fundação Filos 1 Apoio à causa "Casa da Ritinha"     1.200,00 €  

Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da 
Mama  - Corrida Sempre Mulher  

1 Participação na Corrida Sempre Mulher     1.170,00 €  

Centro Bem Estar Social Nossa Senhora do Socorro (Escola 
do Parque )  

4 
Pintar muros exteriores grafitados, tornar o jardim/horta mais colorido plantando algumas flores e 
ervas aromáticas organizando uma pequena horta pedagógica. Doação de esquentador e material 
escolar 

    1.084,00 €  

Casa de Acolhimento Mão Amiga 2 
A música e a solidariedade de mão dada - Concerto solidário para apoio a crianças vitimas de abandono 
e maus tratos. 

    1.000,00 €  

Fundação Cardeal Cerejeira 1 Participação na festa de Natal do Centro de dia.        967,46 €  

União Humanitária dos Doentes com Cancro 1 Corrida / Caminhada VENCER O CANCRO        918,00 €  

Associação "O Gaiato" em Setúbal 1 Minuto solidário - aquisição e doação de bens alimentares        913,02 €  

Liga Nacional Contra a Fome 2 Apoios para reforços de cabazes alimentares        800,00 €  
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Custos - Instituições versus Custos Diretos      (2/3) 

Instituição / Destinatários 
N.º 

Ações 
Breve descritivo Valor 

Associação Pomba da Paz 1 Apoio na doaçºao de mobiliário para a instituição.        794,28 €  

ANCAP - Associação Nacional de Combate á Pobreza 2 
Apoio para aquisição de diversos bens de melhoria da qualidade de vida de 2 crianças com deficiência 
(cadeira  de transporte especial e  cadeira  de rodas). 

       780,00 €  

Casos Colaboradores AXA 3 Apoio para passe social, aquisição de fraldas, material escolar e vacina.        744,61 €  

Associação de Pais Escola EB/JI de Megide Canelas 1 Apoio a Festa de Natal.        731,33 €  

Associação Recreativa e Cultural  OS TRICOFAITES 1 
Dia de solidariedade para cerca  de 50 crianças e jovens de lares da cidade Santarém organizado  pela 
Associação OS TRICOFAITES 

       700,00 €  

Santa Casa da Misericórdia da Golegã 1 IV Passeio Mistério Sol e Mar (Praia do Pedrogão) dirigido  aos utentes dos lares da Misericórdia.        700,00 €  

APPCDM - Anadia 1 Oferta de um LCD         628,98 €  

2ª ESTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA ALDEIA DE SYER, NO 
SENEGAL 

1 VIAGEM AO SENEGAL no âmbito do Projecto "Água para todos-Senegal"        547,19 €  

AJUDARIS  2 Apoio da Corrida Dia do Pai e aquisição de 50 Livros de Histórias .        525,00 €  

APD - Associação Portuguesa de Deficientes 1 XIV Torneio Internacional Basquetebol Cadeira de rodas        500,00 €  

CERCITOP, CRL 1 
Apoio para colónia de férias para proporcionar respostas de qualidade a qualquer pessoa com 
dependência ou incapacidade . 

       500,00 €  

Ordem de Malta 1 Apoio a peregrinação  com pessoas  portadores de deficiência.        500,00 €  

Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências Mentais 
Raras - Delegação Norte 

1 Apoio do projeto de construção da Quinta dos Marcos        500,00 €  

AJU - Associação Jerónimo Usera  4 Caminhada  Solidária AJU para angariação de fundos e doação de fraldas e produtos de higiene.        498,33 €  

Associação Caminho Suave 1 Auda na compra de cadeira adaptada.        485,00 €  

Santa casa da Misericórdia do Entroncamento 1 Apoio na aquisição de uma cama articulada completa.        483,39 €  

Ajuda e Colo -Assiciação de Solidariedade 1 Compra de cadeira "Chassi reclinável e Basculante"        450,00 €  

Liga Portuguesa Contra o Cancro  2 Participação na Corrida da Mulher, Corrida Terry Fox e Bailado de angariação de Fundos        435,00 €  

Associação Bagos d'Ouro - Concerto Solidário 1 Apoio para projeto de inclusão social e prevenção de comportamentos de risco        360,00 €  

Banco Alimentar Contra a Fome 6 
Voluntariado e Doação de alimentos no âmbito das campanhas de recolha realizadas em 
supermercados; apoio na logísitica e entrega de alimentos 

       323,02 €  

Associação Vale de Acór 1 Prémio Inovação Solidária - Innovations Awards        300,00 €  

Exército de Salvação 1 Apoio e dinamização Anjinhos de Natal        300,00 €  
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Custos - Instituições versus Custos Diretos      (3/3) 

Instituição / Destinatários 
N.º 

Ações 
Breve descritivo Valor 

CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo - Lisboa 47 Participação e organização de Rondas pelos Sem Abrigo        268,01 €  

Associação Amigos Chão dos Menino  em Évora 1 Caminhada, apoio aos caminhantes (oferta de t-shirts da Fundação para os voluntários)        250,00 €  

Associação Gestos de Boa Vontade 1 
Apoio à Campanha Transporte para a Vida - visa a angariação de fundos para aquisição de um veículo 
de 9 lugares adaptado para pessoas com ciudados especiais. 

       250,00 €  

Centro da Sagrada Família 2 
Conclusão da requalificação das instalações Quinta de Santa Marta Algés e participação na organização 
do Arraial (Festa de Fim de Ano). 

       249,48 €  

Escola dos Salesianos do Funchal 1 Voluntariado em sessões de Prevenção Rodoviária.        173,00 €  

Criança com "síndrome de costelo" 1 Convívio angariação de fundos para criança com "síndrome de costelo"          99,71 €  

Associação Passo Positivo 1 Doação de fraldas          92,11 €  

Fárica Igreja Parque das Nações - "corrida oriente" 1 Apoio "CORRIDA DO ORIENTE" - Parque das Nações          84,00 €  

ASPORI - Associação Portuguesa de Portadores de Ictiose 1 Oferta de cremes hidratantes para os doentes apoiados pela instituição          79,80 €  

Fundação AXA Corações em Acção 26 Diversas ações de apoio à gestão da Fundação                 -   €  

Junior Achievement 10 Programa  Voluntarios do Conhecimento, junto das escolas públicas (literacia financeira)                 -   €  

Associação A Casa do Caminho 1 Doação de roupas bébe e criança , acessórios e brinquedos, provenientes de um Salvado (sinistro)                 -   €  

Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau (APARF)  1 
Dia Mundial do Leproso, um grupo de voluntários realizou uma recolha de fundos para a APARF, nos 
edifícios centrais de Lisboa e Porto.  

                -   €  

Câmara Municipal de Oeiras 1 Doação de material escolar                 -   €  

Cercivar - Cooperativa para a Educação de Crianças 
Inadaptadas de Ovar 

1 Caminhada Solidária - Pirilampo Mágico.                 -   €  

Escola Básica Integrada e Secundária Jean Piaget - VISEU 1 Doação de quatro computadores                 -   €  

Escola da Achada do Funchal 1 Voluntariado em sessões de Prevenção Rodoviária.                 -   €  

Fundação Liga 1 Exposição das obras dos utentes no Espaço Cultura AXA e venda de Natal.                 -   €  

SOLIMED  -  apoio Hospital Albert Schweitzer , no Gabão 1 
Festa Solidária (AXA Assistance), a recolha de fundos a favor do Hospital Albert Schweitzer, no Gabão, 
para aquisição de equipamento médico necessário.  

                -   €  
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Receitas e Resultados 

RECEITAS 2014 

Contribuição Anual Entidades AXA 45.450 
AXA Não Vida 20.000 

AXA Vida 0 
Hilo Direct 5.000 

Inter Partner Assistance 5.000 
AXA Group Solutions 5.450 

AXA MedLA IT & Local Support Services 5.000 
AXA Mediterranen Systems 5.000 

AXA Tech 0 

Receita gerada pela Fundação com iniciativas próprias 7.147 
Venda livros e outros artigos 235 
Campanha artigos solidários 6.912 

Outras receitas 0 

Outras receitas 13.942 
Campanha IRS 8.531 

Outros 5.411 

TOTAL 66.539 

RESULTADOS 2014 

Despesas -71.498,66 

Receitas 66.539 

   Resultado líquido -4.959,66 

valores em euros valores em euros 
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Nota: O resultado negativo explica-se pelo facto de termos 
efetuado um donativo em 2014, relativo à campanha “Do 
coração à Ação”, junto dos Agentes Gerais Exclusivos, enquanto 
que os valores da angariação de fundos só entraram no inicio de 
2015. 



Demonstração dos resultados por natureza 

c 

RENDIMENTOS E GASTOS 31-Dez-2014 31-Dez-2013 

Subsidios à exploração 66.539,00 99.140,71 

Fornecimentos e serviços externos -40.123,44 -28.158,85 

Outros rendimentos e ganhos 1.419,51 1.418,51 

Outros gastos e perdas -31.376,22 -64.889,82 

Resultado Antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos -3.541,15 7.510,55 

      

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -1.418,51 -1.418,51 

Resultados Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos) -4.959,66 6.092,04 

      

Resultados Antes de Impostos -4.959,66 6.092,04 

Resultado Líquido do Período -4.959,66 6.092,04 

valores em euros 
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Balanço e Contas 

RUBRICAS 31-Dez-2014 31-Dez-2013 

ACTIVO     

Activo não corrente     

Activos fixos tangíveis 0,00 0,00 

Propriedades de investimento 73.992,57 75.411,08 

  73.992,57 75.411,08 

Activo corrente     

Outras contas a receber 2.700,00 21.197,00 

Diferimentos 86,78 5,94 

Caixa e depósitos bancários 18.949,12 5.674,40 

  21.735,90 26.877,34 

Total do activo 95.728,47 102.288,42 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO     

Fundos Patrimoniais     

Resultados transitados 25.688,85 19.596,81 

Outras variações no capital próprio 73.992,57 75.411,08 

Resultado líquido do período -4.959,66 6.092,04 

Total do fundo de capital 94.721,76 101.099,93 

PASSIVO     

Passivo corrente     

Estado e outros entes públicos 39,25 

Outras contas a pagar 967,46 1.188,49 

  1.006,71 1.188,49 

Total do passivo 1.006,71 1.188,49 

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 95.728,47 102.288,42 
valores em euros 
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