
 
PASSO A PASSO – ABRACE UMA CAUSA 

1. Acesse o site fealegria.abraceumacausa.com.br. Um pouco mais abaixo, há uma 
pequena introdução sobre a Fundação Fé e Alegria e os números dos beneficiários 
diretos e indiretos. 

2. No campo QUERO DOAR, o usuário é direcionado para os projetos da campanha que 
correspondem às Unidades de Santa Luzia (MG), Montes Claros (MG) e Grajaú (São 
Paulo/SP). 
Ao clicar no botão QUERO DOAR, a tela descerá para a área das unidades, onde é 
possível ver mais informações de cada um dos projetos, o objetivo total (em R$) e o 
número de beneficiários diretos. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

3. Ao clicar em SAIBA MAIS de cada projeto, o usuário será levado para a página 
específica da unidade, com as informações sobre projeto específico, público-alvo, 
causa, fase, abrangência regional, régua de doações, problemas sociais, solução e 
metodologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGUA DE DOAÇÃO 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

 

 

 



 
 

SIMULAÇÃO 

 

Neste momento, ao clicar em “Faça uma Simulação” será necessário incluir os rendimentos 
tributáveis e demais informações sobre despesas dedutíveis. Lembrando que este modelo de 
doação é aplicável para quem efetua a declaração do Imposto de Renda pelo modelo 
completo. 

                          

Neste momento, o usuário pode selecionar a ação e realizar a doação de forma direta ou 
incentivada. Também é possível selecionar mais de um projeto para doação. A seguir, é 
necessário se cadastrar e criar um login/senha para manter a segurança dos dados. 

Após o cadastro, o usuário pode incluir o valor que deseja doar na função débito (boleto 
bancário) ou cartão de crédito. O potencial se manterá no canto superior direito, mesmo com 
mudanças de tela. 

 



 

 

Ao concluir a doação, um e-mail será enviado pela plataforma Abrace uma Causa com o boleto 
para pagamento ou com a conclusão/agradecimento pela doação. 

Caso a doação seja incentivada, o próprio site (Abrace Uma Causa) encaminhará 
automaticamente o comprovante da transferência e informará o projeto escolhido para 
recebimento do recurso via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Este recibo é a 
comprovação de que a doação foi efetivada. A partir de janeiro de 2020 será enviado o recibo 
e as instruções de preenchimento na Declaração de Imposto de Renda, que garante o 
abatimento no Imposto de Renda devido. 

 

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA? 

Acesse o FAQ no menu superior  para acessar as respostas das 
perguntas frequentes ou acesse o chat a qualquer momento, na lateral direita do portal

 


