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O Livro “1001 Maneiras de Angariar 
Fundos” apresenta 20 exemplos de 
sucesso de angariações de fundos. 
 
O livro será oferecido a 1001 instituições 
de todo o país, dando-lhes ferramentas 
úteis que poderão financiar os seus 
projetos de apoio a crianças, séniores, 
pessoas com deficiência entre outros 
públicos vulneráveis. 
 
Serão apresentados casos desenvolvidos 
pelo autor, Tiago Duarte, enquanto 
responsável de Angariação de Fundos da 
Associação Salvador e outros criados por 
outras instituições nacionais. 



Contamos ter o depoimento de personalidades que têm feito a diferença na área 
social, como Salvador Mendes de Almeida (Associação Salvador), Catarina Furtado 
(Corações com Coroa) entre outros. 



Partilhamos alguns dos 20 casos apresentados: 
 
 

Iniciamos a obra com o Leilão Solidário de Cadeiras de Avião da TAP. Um caso de 
enorme sucesso, pioneiro no nosso país e que angariou 23.000€ para apoiar 
pessoas com deficiência motora através da Associação Salvador. 
 
Segue-se o Leilão da Bicicleta do Vencedor da Volta a Portugal e da Camisola 
Amarela, assim como 2 exemplos em que a Arte mudou vidas, como a pintora 
Maísa Champalimaud, neta do industrial António Champalimaud, que transformou 
a vida de um jovem com deficiência através da venda solidária de obras de arte. 



Contaremos como a Companhia Nacional de Bailado deu o exemplo ao país, 
doando a totalidade das receitas das “Estreias Solidárias”, angariando dezenas de 
milhares de euros para dezenas de instituições. 
 
Abordaremos a temática do crowdfunding e apresentaremos casos de várias 
instituições nacionais como os Médicos do Mundo, Cruz Vermelha Portuguesa, 
Bombeiros, entre 1001 outros exemplos.  



Este livro será uma ferramenta gratuita e decisiva para o financiamento de 
centenas de instituições e beneficiará milhares de pessoas e causas de todo o país. 
 
Será distribuído gratuitamente em todo o país.  
 
O seu apoio vai fazer a diferença! 
 
 
 


