Comunicado de imprensa

Foundation S: O novo capítulo filantrópico da
Sanofi
Lisboa, 23 de maio de 2022. A Sanofi acaba de lançar a Foundation S – The Sanofi Collective,
o seu fundo de donativos filantrópicos com o objetivo de criar futuros mais saudáveis para as
gerações. Ao utilizar donativos, parcerias e ações coletivas a Foundation S irá focar-se em três
áreas críticas: cancro infantil, saúde das comunidades mais vulneráveis aos efeitos das
alterações climáticas e poluição e acesso a medicamentos e vacinas que salvam vidas.
Serge Weinberg
Presidente do Conselho de Administração Sanofi e Presidente da Foundation S
“Enquanto empresa global de cuidados de saúde, temos de participar no combate a alguns dos
desafios que a nossa sociedade enfrenta. Estamos orgulhosos do que a Sanofi Espoir Foundation
alcançou na última década e do legado que tem deixado. O mundo muda a um ritmo incrível e
surgem inúmeros novos desafios sistémicos. Agora é o momento certo para ir mais longe e a
Foundation S é a estrutura adequada, mais focada, mais ágil, para ajudar melhor as populações
vulneráveis em todo o mundo.”
A Foundation S irá incorporar como iniciativa fundamental o programa “My Child Matters” [O
meu filho é importante] da antiga Sanofi Espoir Foundation relacionado com o cancro na
infância. Lançado em 2005 para dar a todas as crianças uma possibilidade igual de
sobrevivência, o programa “My Child Matters” fornece apoio financeiro e experiência para que
todas as crianças possam aceder a diagnóstico e tratamento. O programa ajudou mais de
120 000 crianças, formou mais de 50 000 profissionais de saúde e foi-lhes atribuído um aumento
dos resultados de sobrevivência. Além disso, a Foundation S irá financiar a sensibilização e
investigação para o cancro infantil em vários países. Em conjunto, estas iniciativas apoiam o
objetivo da Organização Mundial de Saúde (OMS) de alcançar, pelo menos, 60% de
sobrevivência para todas as crianças com cancro até 2030, poupando mais 1 milhão de vidas ao
longo da próxima década.
Lutar por futuros mais saudáveis requer enfrentar os desafios atuais e antecipar as crises
crescentes. Como tal, a Foundation S trabalhará para aumentar a resiliência da saúde das
populações vulneráveis mais afetadas pelas alterações climáticas e pela poluição. A
Foundation S começará por colaborar com a ONG internacional Friendship, sediada no
Bangladesh, focada nas ilhas de Gaibandha, difíceis de alcançar e vulneráveis às alterações
climáticas dessa nação. Aí, a Foundation S irá ajudar a formar profissionais de saúde e a financiar
clínicas satélite e um hospital flutuante numa região fora dos serviços de saúde convencionais.
Para ajudar melhor as populações vulneráveis, a Foundation S irá alavancar a experiência de
longa data em apoio de emergência da Sanofi e melhorar a ligação entre financiamento
humanitário e de desenvolvimento. Tal como na Ucrânia, onde a empresa coordenou e
acelerou donativos de medicamentos e vacinas essenciais para doentes e refugiados, a
Foundation S irá renovar o programa de donativos de apoio de emergência da Sanofi
e expandir o apoio proativo, nomeadamente para populações deslocadas.
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Paul Hudson
Diretor Executivo da Sanofi e Membro do Conselho de Administração da Foundation S
“O lançamento da Foundation S é um novo pilar do compromisso da Sanofi para com a sociedade
e um momento crucial para a vida da nossa empresa e dos nossos colaboradores. Com a
Foundation S, pretendemos ponderar e agir em áreas específicas onde sabemos que podemos
fazer uma diferença real para populações expostas a dificuldades em termos de saúde.”
A Foundation S irá funcionar como um grupo de “pensar e fazer.” O grupo de “pensar e fazer”
orienta o desenvolvimento e a implementação das áreas de foco da Foundation S e convoca
debates que provocam o pensamento sobre como abordar melhor os desafios de saúde. O “fazer”
é o braço operacional que apoia a implementação do programa e monitoriza o seu impacto na
saúde pública. Os colaboradores da Sanofi serão fundamentais para o sucesso da Foundation
S e estarão capacitados para apoiar os seus programas e parceiros através de voluntariado e
orientação: um período de experiência prática a ser ganho.
Vanina Laurent-Ledru irá liderar a Foundation S – The Sanofi Collective
Vanina Laurent-Ledru irá liderar a Foundation S. Anteriormente, foi Diretora de Assuntos Públicos
Globais para a Sanofi Specialty Care. Antes de se juntar à Sanofi, Laurent-Ledru trabalhou em
assuntos de saúde pública na aliança global de vacinas Gavi e noutras empresas de saúde.
Vanina Laurent-Ledru
Diretora da Foundation S
“Não podemos mudar o mundo sozinhos – a inteligência do coração só pode ser coletiva. O
lançamento da Foundation S é o culminar de ideias e forças conjuntas. Ao colaborar com
parceiros diversificados e multiculturais e com os nossos colaboradores, o Sanofi Collective
combina a nossa energia e experiência para aprofundar o nosso impacto nas comunidades
necessitadas.”
Este fundo de donativos permite à Foundation S abrir a oportunidade de copatrocínio de
iniciativas públicas e parcerias mais amplas. Através dos seus programas diretos de donativo de
produtos e esforços humanitários, e ao trabalhar com parceiros e organizações em todo o
mundo, a Foundation S reforça ainda mais o compromisso de longa data da Sanofi para com a
sociedade.

Sobre a Sanofi

Somos uma companhia inovadora global de cuidados de saúde, movida por um propósito único:
perseguimos o poder da ciência para melhorar a vida das pessoas. A nossa equipa, em cerca de 100 países,
dedica-se a transformar a prática da medicina e a trabalhar para tornar o impossível em possível.
Disponibilizamos opções de tratamento que potencialmente podem transformar vidas e vacinas que
protegem para salvar vidas a milhões de pessoas em todo o mundo, ao mesmo tempo que colocamos a
sustentabilidade e a responsabilidade social no centro das nossas ambições.
A Sanofi está cotada no EURONEXT: SAN e NASDAQ: SNY
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