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Candidaturas encerraram no passado dia 30 de Junho

Foram ontem formalmente assinados os protocolos de cooperação com os mecenas da Associação Sara
Carreira – Altice Portugal, Missão Continente, SIC e Banco Santander – entidades que acreditam e comungam
dos valores da Associação e na importância da inclusão social e da formação jovem, com o objetivo de criar
impacto positivo na sociedade portuguesa. Na cerimónia estiveram presentes o Presidente da Missão
Continente, José Fortunato, o Presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, Francisco Pedro
Balsemão CEO do grupo Impresa, Inês Oom de Sousa, Administradora do Banco Santander e a Direcção da
Associação Sara Carreira, Fernanda Antunes, Tony Carreira, Mickael Carreira e David Carreira.
O apoio dos mecenas é crucial para a viabilização da missão da Associação Sara Carreira de apoiar crianças e
jovens com poucos recursos na concretização dos seus sonhos, fazendo-os evoluir e apoiando-os ao longo da
sua formação. A Associação Sara Carreira será responsável pela atribuição de 21 bolsas de estudo já este ano.
A fase de candidaturas terminou no passado dia 30 de Junho, com um total de 453, estando neste momento
a ser avaliadas por um júri composto por três elementos designados pela Direção da Associação. São elegíveis
crianças e jovens, residentes e a frequentar estabelecimentos de ensino sediados em Portugal, que na data da
candidatura apresentem a idade mínima de 12 anos e a idade máxima de 21 anos. Os bolseiros serão
conhecidos no final de setembro.
Além do direito à bolsa de estudo, a cada um dos eleitos será atribuído um padrinho ou uma
madrinha que acompanhará todos os passos desta nova jornada rumo à concretização de um sonho.
Os Padrinhos/Madrinhas são profissionais que têm como objetivo ajudar o bolseiro no seu percurso,
nomeadamente na avaliação se a formação que está a receber é a adequada ao seu perfil. Os bolseiros
contarão com o apoio dos(as) seus(suas) padrinhos/madrinhas e de uma equipa multidisciplinar que os
acompanhará ao longo do período de formação.
Dar continuidade aos sonhos de Sara Carreira e homenagear o seu modo generoso de estar perante os outros
é o desígnio e a razão de ser da Associação Sara Carreira que visa lançar sementes em talentosas crianças e
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MISSÃO CONTINENTE, ALTICE PORTUGAL, BANCO SANTANDER E SIC SÃO
OS MECENAS DA ASSOCIAÇÃO SARA CARREIRA

jovens carenciados. Segundo a família Carreira, “A Sara sempre foi uma jovem presente na vida de todos, que
acreditava nos sonhos e lutava por eles com trabalho e dedicação. A Associação refletirá tudo aquilo que ela
era e concretizará os sonhos de quem mais precisa”.

Para José Fortunato, Presidente da Missão Continente “A ligação à Associação Sara Carreira é natural e
demonstra o quão valorizamos os jovens e crianças portuguesas, os seus talentos e como consideramos
relevante a igualdade de oportunidades e a diversidade. Acreditamos que através do apoio à formação destes
jovens seremos impulsionadores e teremos um papel ativo no desenvolvimento e crescimento de uma
sociedade mais sustentável e positiva. Hoje, com a assinatura deste protoloco, damos mais um passo conjunto
na prossecução dos objetivos desta nobre Associação”.
“A Associação Sara Carreira simboliza os valores com os quais a Altice Portugal se associa com orgulho. O
combate pela igualdade e pelos direitos de todos, através do acesso igualitário à formação, ao conhecimento,
à acessibilidade e à tecnologia, fazem parte do código genético da Altice Portugal. Enquanto cidadãos e
empresas, é nosso dever contribuir para a promoção da igualdade de oportunidades sobretudo para as
gerações que irão moldar a identidade do nosso País nas próximas décadas.”, Alexandre Fonseca, Presidente
Executivo da Altice Portugal.
Segundo Inês Oom de Sousa, “O apoio do Santander à Associação Sara Carreira insere-se na nossa política de
responsabilidade social que é um dos pilares da nossa atuação e que tem como objetivo contribuir para o
desenvolvimento e bem-estar da comunidade e para a promoção de uma cultura de inclusão e de igualdade.
Consideramos o Ensino e o Conhecimento uma força impulsionadora do desenvolvimento da sociedade e, por
isso, assumimos desde já o compromisso de sermos um parceiro de referência da ASC na vertente da
educação, capitalizando o nosso conhecimento em programas de bolsas, na nossa rede de parcerias e
apoiando a criação e implementação da Bolsa Sara Carreira”.
“A SIC encara esta parceria com a Associação Sara Carreira com orgulho e responsabilidade. Acreditamos,
enquanto empresa familiar que se rege por princípios como a entreajuda, a integridade e a excelência, ter a
obrigação de promover e desenvolver iniciativas solidárias e que apostam na igualdade de oportunidades
como as que pautam os objetivos desta Associação. É, ainda, nosso dever, enquanto grupo de comunicação
social, dar palco aos principais desafios sociais existentes no nosso país, ambicionando assim assegurar um
futuro mais justo e sustentável para todas as gerações”, refere Francisco Pedro Balsemão, CEO Impresa.
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A Associação Sara Carreira pretende assim proporcionar um futuro às crianças e jovens que tenham talento
em qualquer área de formação, mas que infelizmente passam por dificuldades financeiras que não lhes
permite a concretização do seu sonho. São estes os futuros candidatos que a Associação Sara Carreira visa
apoiar através de bolsas de estudo que lhes permitirão fazer crescer, com trabalho e resiliência,
proporcionando-lhes a oportunidade de vingar e viver o seu talento.

Sobre Sara Carreira

Este EP, atingiu o top 5 de vendas da FNAC em dezembro. “Metade” inclui temas como “Vou Ficar”, “Para não Chorar” feat Nuno
Ribeiro, “Sentimento”, “As Nossas Conversas”, “Penso em nós”, “Já Tou High” feat Rogg, “Gosto de ti” feat David Carreira e “A nossa
metade”. Em 2020, Sara Carreira participa no programa da SIC “A Máscara” e conquista o público com a inesquecível Pantera. No
mesmo ano, cria a marca “Éssê by Sara Carreira” e mais uma vez ganha o aplauso de todos os que a admiram.

Para mais informações, contactar:
Associação Sara Carreira
E-mail:

press@saracarreira.com
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Em perfeita harmonia com a música, era praticamente inevitável que este caminho acontecesse, também, na sua vida. Em 2018, faz a sua
primeira participação especial no tema “Gosto de ti”, lado a lado com o irmão David. Em setembro, Sara Carreira estreou-se na dobragem
de filmes de animação dando voz à personagem de Branca de Neve no filme “Os Sete Anões e os Sapatos Mágicos”, juntamente com
Fernando Daniel. Anteriormente já tinha feito, com a SONY França, o áudio de um conto infantil: “La Légende des Fées” (par
Lisa Angell, Anggun). Em 2019, Sara Carreira estreia-se profissionalmente, lançando-se numa carreira a solo com o primeiro single “Vou
Ficar”, que atingiu mais de dois milhões de visualizações no Youtube e milhares de reproduções no Spotify. “Para não Chorar” é o segundo
single de Sara Carreira que conta com a participação de Nuno Ribeiro. Estes dois temas fazem parte do seu primeiro EP, lançado dia 22 de
novembro de 2019: “Metade”.

