0 ENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS E DOS
SEUSTRABALHADORES
EM ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO *

Antonio Manuel Fonseca*

Esta comunicar;;fw aborda a questiio de voluntariado ou cidadania
empresarial como conceito e contributo para a coesiio social. Reportando-se aexperiencia europeia e portuguesa, o autor da conta
de diferentes estrategias de colaborar;;iio das empresas e dos seus
trabalhadores em actividades de acr;;iio social com referencia igualmente a diferentes casas concretos de voluntariado empresarial.

0 conceito de voluntariado empresarial

Amedida que urn numero cada vez maior de empresas se envolve em projectos de
intervenc;;ao social e comunitaria, o papel do voluntariado empresarial - ou cidadania empresarial- vai ganhando urn destaque crescente, ao ponto de se poder afirmar
que as inlciativas de ajuda comunitaria promovidas pelas empresas podem contribuir
de forma decisiva para reforc;;ar a coesao e a estabilidade social do meio em que
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intervem 1• Longe vai o tempo em que as empresas assumiam compromissos de
envolvimento com a comunidade essencialmente atraves da actividade filantr6pica.
Hoje, inspirando-se no conceito de que as empresas possuem direitos e responsabilidades face asociedade, as liga96es entre as empresas e a sociedade assumem urn
cankter de proxirnidade onde ambas tern alguma coisa a ganhar: a sociedade, porque
recebe os beneffcios de varia ordem que as empresas proporcionam; as empresas,
porque sao reconhecidas externamente de forma positiva e refor9am a sua vertente
organizacional interna atraves da motiva9ao acrescida que os seus funciom1rios sentern pelo facto de pertencerem a "empresas-cidadas".

A cidadania empresarial nao se baseia em principios econ6micos mas antes na
integra9ao quotidiana de iniciativas de ac9ao social junto dos mais desfavorecidos
ou de entidades que se dedicam a essa missao. Tal integra9ao pode ocorrer atraves
de meios tao diversos como a assessoria tecnica e profissional, o trabalho voluntario
dos seus trabalhadores, a doa9ao de produtos ou equipamentos, etc., tendo presente
que os recursos humanos e tecnicos das empresas podem ser mais valiosos para a
presta9ao de servi9os de apoio social do que o apoio financeiro imediato.
No quadro do "Ano Internacional dos Voluntarios", estudos recentes realizados
na Uniao Europeia2 revelaram que os cidadaos consideram indispensavel uma maior
implica9ao das empresas em projectos sociais, com 76% dos inquiridos a afirmar que
gostavam de fazer trabalho voluntario organizado pela entidade patronal. Esta opiniao tern de certo modo influenciado as empresas a procurar obter junto da sociedade
urn estatuto favoravel atraves da concessao de beneffcios acomunidade em que se
insere e a verem reconhecida essa ac9ao como fazendo parte da propria "cultura" da
empresa. Os mesmos estudos assinalaram que este compromisso social das empresas
e hoje perspectivado para alem da mera atribui9a0 de donativos financeiros , devendo
concretizar-se tambem atraves da participa9ao da empresa ou dos seus empregados
em experiencias de colabora9ao com organismos que desenvolvem actividades naolucrativas de cariz assistencial.
Urn aspecto central do conceito de cidadania empresarial consiste, pois, em
sinalizar como empresas "de sucesso" as empresas que sao "boas cidadas", ou seja,
todas aquelas empresas que tiram partido das suas competencias empresariais e das
competencias dos seus colaboradores tendo em vista a pros peri dade da comunidade
envolvente. Neste sentido, o estabelecimento de uma liga9ao salida entre a empresa
e a respectiva comunidade deve ser proveniente nao tanto do apoio financeiro mas
sobretudo do trabalho voluntario dos seus colaboradores junto de institui96es da
comunidade, seja na forma de bens e servi9os, seja no acesso a tecnicas especializadas.
As empresas implicadas em ac96es de voluntariado empresarial e, pois, solicitada a mobiliza9ao de recursos nao-financeiros para incrementar o seu impacto na sociedade e destes os mais valiosos sao seguramente os seus recursos humanos, atraves
Interven~ao

Social n' 25/26, 2002

dos seus conhecimentos e da sua disponibilidade para colaborar em iniciativas de
desenvolvimento social da comunidade. Emjeito de sfntese, poderia dizer-se que a
ac9ao social das empresas nao eapenas nem principalmente uma questao de dinheiro (as empresas podem colaborar com a comunidade de muitas formas, por exemplo,
atraves da doa9ao de produtos, da promo9ao do voluntariado junto dos seus colaboradores ou da presta9ao de servi9os de forma gratuita ou a baixo custo) e deve ser
cada vez mais perspectivada como urn investimento (nao se lirnitando a realiza9ao de
actividades caritativas ou humanitarias mas evoluindo no sentido de integrar naturalmente a ac9ao social no dia-a-dia da empresa).

0 Voluntariado empresarial na Europa e em Portugal
Em pafses como o Reino Unido, a Rolanda ou a Alemanha, e perfeitamente comum
verificar como desde ha muito as empresas envolvem os seus trabalhadores em ac96es de voluntariado, tendencia esta que tern vindo a aumentar dada a cada vez maior
popularidade do conceito de "gestao etica" das empresas. Urn aspecto nuclear desta
perspectiva e a responsabilidade que as empresas assumem pelo pagamento das
horas que os funciom1rios dedi cam a actividades comunitarias, cabendo a estes oferecer o seu tempo e talento as causas da sua preferencia ou as causas previamente
seleccionadas pela empresa como devendo ser apoiadas.
Entre os varios exemplos que se podem recolher nesses pafses, contam-se iniciativas como:
- o envolvimento de funcionarios em escolas locais para ajudar crian9as nas
suas tarefas escolares,
- limpeza de parque e reservas naturais,
- ajuda em asilos para idosos, hospitais, lares para deficientes, etc.,
- apoio a crian9as carenciadas e a sem-abrigo,
- projectos de reintegra9ao de desempregados cr6nicos no mercado de trabalho.
Na vizinha Espanha, o voluntariado empresarial teve urn grande impulso a partir
da aprova9ao pelo governo espanhol, em Julho de 1997, do Plan Estatal de
Voluntariado 1997-2000, tendo a Fundaci6n Empresa y Sociedad sido con vi dada a
assumir urn papel de estfmulo e de coordena9ao das actividades de ac9ao social
empresarial desenvolvidas no pais. Ainda que a participa9ao das empresas e dos
seus recursos humanos va para alem do voluntariado, este aspecto e particularmente
valorizado no Plan Estatal, de que se destacam os seguintes objectivos:
- promover a incorpora9ao de trabalhadores em ac96es voluntarias,
- promover a valoriza9ao da experiencia de voluntariado dos trabalhadores em
termos curriculares e/ou de progressao na carreira,
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- introduzir programas de prepara<;ao para a reforrna que incluam o voluntariado
como uma forma util de ocupa<;ao do tempo e das capacidades individuais,
- introduzir o fomento do voluntariado como urn dos criterios que permitem
avaliar a "excelencia empresarial",
- promover a difusao da informa<;ao sobre o voluntariado em ambitos profissionais,
- promover programas de forma<;ao para gestores de entidades prestadoras de
servi<;o voluntario,
- pro mover o patrocfnio eo mecenato relativamente as organiza<;6es sociais
que impulsionem programas inovadores de voluntariado,
- promover a forma<;ao de voluntarios,
- promover a doa<;ao de material e de equipamento que ja nao seja utilizado
pelas empresas.
Em Espanha contam-se ja por muitas dezenas as empresas que colaboram activamente em iniciativas de voluntariado empresarial, seja atraves de actividades por si
directamente promovidas, seja atraves do envolvimento dos seus trabalhadores nessas actividades ou em outras por si escolhidas.
Em Portugal, urn estudo 3 elaborado em 1997 atraves da realiza<;ao de entrevistas a
48 empresas da area de Lisboa sinalizava que apenas duas empresas ofereciam a
colabora<;ao dos seus funcionarios como forma de apoio a sociedade. No entanto,
desde entao a situa<;ao alterou-se significativamente. Em 1998, as empresas XEROX,
BP, McDONALD'S, IBM, PAPEIS INAPA, ECLAT MARKETING e PARCERIAS
EMPRESARIAIS E CONSULTADORIA juntaram-se para criar o GRACE- Grupo de
Reflexao e Apoio aCidadania Empresarial, como objectivo de difundir entre a comunidade empresarial a necessidade de se adoptarem posturas e polfticas de responsabilidade social nesta materia. Entretanto, outras empresas tern igualmente desenvolvido ac<;6es de sup01te a comunidade, quer atraves de urn envolvimento institucional,
quer facilitando e promovendo a participa<;ao dos seus trabalhadores em iniciativas
de voluntariado, come<;ando a ganhar for<;a urn sentido de consciencia social e o
desenvolvimento de praticas organizadas de envolvimento na sociedade, contribuindo para o seu desenvolvimento 4•
Os programas de ac<;ao comunitaria mais comuns em Portugal tern passado pelas
seguintes medidas:
- incentivar os trabalhadores para que, em regime de voluntariado, intervenham em areas de carencias,
- facilitar aos trabalhadores a utiliza<;ao de tempos de trabalho para ac<;6es de
voluntariado,
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- angariar no seio da empresa, entre os trabalhadores, bens e materiais para as
institui~6es locais mais carenciadas (creches, lares, etc.),
- desencadear campanhas de recolha de fundos ,
- organizar visitas a hospitais, asilos, orfanatos, ou proporcionar aos residentes nessas institui~6es contactos com a comunidade,
- distribuir alimentos e agasalhos a popula~6es desfavorecidas e aos semabrigo,
- participar em grupos de voluntariado para ac~6es de ambito formativo ou
educacional,
- aproveitar os conhecimentos especializados dos trabalhadores como uma
forma potencial de apoio,
- promover actividades de cariz cultural e recreativo, ou de defesa do ambiente e do patrim6nio.
Nao se pense, contudo, que o universo das empresas portuguesas que permitem
ou incentivam os seus trabalhadores a desenvolver actividades em prol da comunidade seja elevado. Na pr:ltica, estaremos a falar de cerca de uma dtizia de empresas,
sendo ainda voz conente entre muitos empresarios que "is so e assim la fora mas ca o
voluntariado nao pega" ou que "os nossos funcionarios ja trabalham demais". Todavia, segundo o painel EXPRESSO/Eurexpansao 5,"caso as empresas portuguesas concedessem urn determinado periodo de tempo para realizar voluntariado, 69% dos
portugueses estariam dispostos a aderir a essas ac~6es".
Como se constata, alias, mais do que a doa~ao de fundos ou do que o exerdcio da
"caridadezinha", a importancia da cidadania empresarial situa-se ao nfvel do
envolvimento dos recursos humanos nos projectos de interven~ao na comunidade,
assumindo-se como uma "ferramenta de gestao" tendo em vista aumentar o grau de
satisfa~ao dos trabalhadores. Por outro lado, as empresas portuguesas sao frequentemente estimuladas neste sentido pela vontade de estarem aaltura de uma imagem
nacional e sobretudo internacional de "empresa boa cidada". Na opiniao dos empresarios cujas empresas se tern envolvido em iniciativas desta natureza 6, o grande
sucesso destes projectos parece estar nao apenas no bern afectado acomunidade em
que se intervem (escolas, hospitais, institui~6es de apoio a crian~as, etc.), mas tambern no reflexo dentro da empresa em termos de "vantagens internas", nomeadamente, devido ao "orgulho" que os funcionarios sen tern por trabalharem numa empresa
que apoia e se envolve em projectos "que nao dao lucro" e que, por esse motivo,
tambem os transforma em "profissionais de cidadania empresarial" 7•
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Estrategias de colabora~ao das empresas em actividades de ac~ao social
Independentemente das estrategias pr6prias de suporte a comunidade que cada
empresa assuma, parece assim existir uma crenc;a comum de que a responsabilidade
social representa urn autentico investimento. Numa epoca de forte competitividade,
assumir o papel de "empresa-cidada" acaba por se constituir como uma necessidade
para as pr6prias empresas, que encaram a cidadania empresarial como uma vantagem competitiva face as restantes dada a reputac;aolimagem positiva que geralmente
se associa a uma empresa com consciencia social. Com efeito, estudos realizados em
Espanha, nomeadamente8, mostraram que urn dos objectivos das empresas que prestam
voluntariamente servic;os a comunidade e melhorar a percepc;ao que as pessoas tern
delas do ponto de vista da sua responsabilidade social. 0 que se revela, desde logo,
uma tarefa dificil, pois mesmo em Espanha- onde o voluntariado empresarial tern ja
uma certa expressao- apenas urn numero muito residual de pessoas consegue mencionar nomes de empresas que se destaquem pela sua acc;ao social.
See verdade que os cidadaos estao dispostos a premiar as empresas socialmente
responsaveis, revela-se importante, por isso, que as empresas encontrem e desenvolvam as estrategias mais adequadas para ganhar visibilidade. Uma publicac;ao editada pela rede CECILE (Coordinating Employee Comunity Involvement Links in
Europe)9 atraves da Fundaci6n Empresa y Sociedad (com sede em Madrid), faz uma
apresentac;ao detalhada das varias possibilidades de colaborac;ao das empresas e
dos seus recursos humanos no domfnio da acc;ao social empresarial 10 • Podem, desde
logo, dividir-se essas actividades em dois grandes tipos: actividades promovidas
pelos trabalhadores e actividades promovidas pela empresa, muito embora com frequencia esta distinc;ao se dilua e as actividades acabem por ser de iniciativa conjunta.

Actividades promovidas pelos trabalhadores
A) Financiamento de projectos sociais
Os trabalhadores dao uma contribuic;ao, econ6mica ou em especie, para uma causa previamente seleccionada, cabendo a empresa gerir essas contribuic;oes e
encaminha-las para o destino.
B) Criac;ao de grupos de apoio social
Os trabalhadores organizam-se em grupos de voluntarios que se distribuem por
varias causas ou programas previamente delimitados e que correspondam as suas
expectativas de intervenc;ao.

Interven~ao

Social n' 25/26, 2002

0 envolvimento das

resas e dos seus trabalhadores em actividades de voluntariado

C) Assessoria tecnica voluntaria

Os trabalhadores (com autoriza~ao da empresa) oferecem urn determinado mimero
de horas de trabalho as organiza~6es com as quais colaboram, dando-lhes uma assessoria tecnica voluntiria.
D)

Organiza~ao

de urn dia de trabalho volunt<hio

Todos ou alguns trabalhadores concentram-se num dado projecto social durante
urn dia de trabalho ou num fim-de-semana, constituindo uma autentica for~a de "trabalho de choque" para a realiza~ao de uma determinada actividade, normalmente
trabalhos ffsicos nao relacionados com a actividade da empresa e que fomentam o
trabalho em equipa.

E) Trabalho voluntario

Em resposta a convocat6rias feitas nesse sentido pela empresa, os trabalhadores
oferecem o seu tempo livre para desempenhar actividades em regime voluntario.
De entre os exemplos concretos (referidos a realidade espanhola) de actividades
promovidas pelos trabalhadores citadas na referida publica~ao, podem destacar-se
os seguintes:
- em 1998, os trabalhadores daArthur Andersen contribufram monetariamente
para a reabilita~ao de urn centro de saude dos "Medicos Sem Fronterias"
que fora afectado pela passagem de urn furacao, tendo a em pres a completado os recursos financeiros necessanos para cobtir o custo total da reabilita~ao,
- em 1997, 35% dos funcionarios do Barclays Bank apoiaram uma campanha
de vacina~ao na Bolivia e, em 1998, urn funcionano da empresa percorreu 100
Km (por cada Km percorrido os colegas "ofereciam" urn deterrninado valor)
para arrecadar fundos para urn projecto de luta contra a tuberculose na
Mauritania,
- o projecto 0,25 e uma iniciativa dos funcionarios do Canal+ atraves do qual
os aderentes dedicam 0,25% do seu salario mensal a projectos sociais que
eles mesmos identificam e seleccionam,
- varios empregados dos centros comerciais Continente decidiram em 1998
renunciar ao seu "cabaz de Natal" em favor de desalojados de urn tenamoto
na America Central,
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- o "Dia Solidario" e uma iniciativa dos funciom'irios da Union Fenosa, que
voluntariamente dedi cam urn dia do seu salario ao financiamento e projectos
sociais em pafses onde a empresa esta presente,
- "Do cora~ao" e uma iniciativa dos trabalhadores da AXA Seguros que conta
com a adesao de 450 voluntarios, os quais colocam a sua experiencia e a sua
competencia tecnica ao servi~o de diversos organismos e projectos de apoio
social,
- a iniciativa "Especial Solidariedade" foi lan~ada em finais de 1998 pela Union
Fenosa, permitindo que trabalhadores voluntarios pudessem deslocar-se
por perfodos de tres meses (man tendo o respectivo salario) a zonas afectadas pelo furacao Mitch, desempenhando af o seu trabalho tecnico,
- em 1995,25 trabalhadores da KPMG (incluindo o socio-director) desenvolveram
urn programa de colabora~ao com urn hospital, que inclufa a limpeza eo
arranjo de uma sala de jogos, bern como a organiza~ao infmmatica de materiais adrninistrativos e de forma~ao; desde 1996, mais de 20 equipas tern colaborado em programas semeihantes de trabalho.

Actividades promovidas pela empresa
A)

Participa~ao

na estrutura directiva de organiza~6es sociais

A participa~ao formal de profissionais da empresa na estrutura directiva de orgasociais permite conhecer melhor o contexto envolvente da empresa e adquirir uma visao mais especializada acerca das formas de ajuda mais pertinentes sob o
ponto de vista social.
niza~6es

B) Tutorias
As tutorias junto de pessoas individuais ou de organiza~6es sociais devem permitir ajudar as pessoas e organiza~6es em aspectos como a adequa~ao da sua actividade com base em parametros empresariais ou a desenvolver estrategias de obten~ao
de financiamentos.
C)

Forma~ao

de profissionais de organiza~6es sociais

0 objectivo e colaborar voluntariamente na forma~ao de profissionais que ja tra-

balham ou venham a trabalhar em organiza~6es sociais, podendo essa forma~ao abranger aspectos de natureza tecnica ou ao nfvel de competencias basicas.
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D) Apoio directo a organiza~oes sociais
0 envolvimento directo das empresas em actividades de apoio a uma organizac;ao
social em concreto, durante um deterrninado periodo de tempo, deve estar preferencialmente ligado aresoluc;ao de problemas reais existentes nessa organizac;ao e ser
submetido a uma avaliac;ao continua dos resultados que venham a ser alcanc;ados.
E) Cedencia de materiais, equipamentos e instalac;oes

A cedencia de materiais e equipamentos que ja nao sao utilizados, bern como o
emprestimo de instalac;oes para eventos de varia ordem organizados por entidades de
apoio social, constitui urn possibilidade de colaborac;ao de facil concretizac;ao.
De entre os exemplos concretos (referidos maioritariamente arealidade espanhola) de actividades promovidas pelos empresas citadas na referida publicac;ao, podem
destacar-se os seguintes:
- as empresas Argentaria, JP Morgan e United Distillers & Vintners Espana
tern programas semelhantes de doac;ao de equipamentos informaticos e de
mobiliario usado a organizac;oes sociais,
- aAXA Seguros cede as suas instalac;oes a titulo gratuito para que as organizac;oes sociais com quem trabalha possam realizar reunioes, sessoes de trabalho e de formac;ao, exposic;oes, etc.,
- uma serie de empresas de consultoria espanholas oferece o trabalho dos
seus advogados, contabilistas e fiscalistas para responder a necessidades
especfficas de organizac;oes sociais em assuntos como a liquidac;ao de impastos, a modificac;ao de estatutos, a realizac;ao de contratos, etc.
- em 1996, Barclays UK pos em marcha urn programa piloto de formac;ao tecnica em organizac;oes sociais no qual participaram voluntariamente oito directores da empresa; este programa passou a nacional em 1998, envolvendo
dezenas de trabalhadores da companhia,
- o plano de acc;ao social da KPMG contempla: a) urn servic;o de prestac;ao de
assessoria tecnica gratuita a organizac;oes sociais; b) urn "banco de tempo",
que permite afectar urn dado numero de horas/ano por empregado para a
realizac;ao de projectos sociais, c) tutorias de directores de organizac;oes
sociais, mediante as quais estes directores sao apoiados em tarefas relativas
agestao empresarial e financeira, polfticas de pessoal, etc.,
- a British Telecom desenvolve urn programa de apoio a alunos de escolas
situadas em meios desfavorecidos, tendo actualmente mais de 200 funciom1rios
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a desempenhar fun96es de animadores de forma9ao junto desses alunos;
este envolvimento e avaliado periodicamente mediante questiomirios administrados a todos os implicados, comprovando que estes programas geram
importantes beneffcios para os alunos, tanto no plano educativo como social.

Apresental;iiO de casos pniticos de voluntariado empresarial em Portugal

PORTUGAL TELECOM
APORTUGAL TELECOM (PT) tern em curso urn projecto de cidadania empresarial cujos contornos passam pelo desenvolvimento de iniciativas muito variadas. Ao
longo de urn ano, aPT dispoe de 18.000 dias de voluntariado para gastar, o que
significa que cada urn dos seus cerca de 18.000 trabalhadores dispoe de urn dia de
trabalho pago para desenvolver ac96es de solidariedade.
Tendo como objectivo a realiza9ao de uma a duas iniciativas por mes (em especial
com crian9as, idosos e deficientes), podem enumerar-se as seguintes actividades ja
desenvolvidas pela PT durante o corrente ano:
- em Abril, 30 funcionarios (entre os quais o presidente do Grupo PT) levaram
96 crian9as carenciadas e portadores do virus da Sida a visitar o Oceanaria
deLisboa,
- em Maio, 20 funcionarios associaram-se ao "Impact Day" da Deleute
Consulting e foram arrancar acacias para a serra de Sintra,
- ainda em Maio, 6 funcionarios foram pintaro muro da casa da Assistencia
Medica Internacional, em Cascais.
Entretanto, o Grupo PT lan9ou o projecto "Mao na Mao", que conta tambern com
a participa9ao de numerosas outras empresas/institui96es SIEMENS, IBM, INESC,
TELEMANUTEN<;Ao, EUROSISTEMA e RH EDITORA. Afilosofiado projecto "Mao
na Mao" consiste na cedencia, por estas entidades, de urn dia de trabalho dos empregados que o desejarem, para a realiza9ao de ac96es sociais e comunitarias, sem qualquer perda de salario ou de reg alias.

JAZZTEL
A JAZZTEL, empresa de telecomunica96es, desenvolve actualmente o Projecto
Cidadania (www.jazzcidadania.org), o qual nasceu da vontade de conhecer e ajudar a
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zona geografica onde a sede da empresa esta implantada. Mais do que dar uma ajuda
financeira, pretende-se com este projecto permitir que os colaboradores da JAZZTEL
se envolvam nas ac~6es a realizar junto das institui~6es locais, disponibilizando as
suas capacidades para as causas escolhidas.
A primeira destas causas consiste no apoio a uma in s titui~ao de recolhimento de
em risco, abandonadas e vitimas de exclusao social- "Ajuda de Ber~o" -, o
qual tern vindo a materializar-se nas seguintes actividades: campanhas de recolha de
roupas e bens alimentares, visitas ainstitui~ao, realiza~ao de uma festa para as crian~as da institui~ao no Dia Mundial da Crian~a (para a qual foram convidados tambem
os filho s dos colaboradores da empresa), desenvolvimento do site da "Ajuda de
Ber~o", contribui~ao "on-line" (www.jazzcidadania.org/colo/) e pagamento das chamadas telef6nicas da institui~ao. A JAZZTEL tern ainda funcionado como urn
catalisador para o envolvimento de outras empresas, funcionando como intetmediario
entre a "Ajuda de Ber~o" e outras entidades cuja actividade pode revelar-se de utilidade para a in s titui~ao . A contribui~ao dada a esta causae, pois, de dois tipos: da
empresa e individual, sendo que a participa~ao de cada trabalhador nestas iniciativas
e absolutamente livre e voluntaria e que o tempo nelas despendido e assumido pela
JAZZTEL como tempo de trabalho.
crian~as

Uma outra frente de ac~ao do Projecto Cidadania consistira, a partir de Setembro
de 2001, na cria~ao de urn Centro de Forma~ao para crian~as carenciadas, no ambito
do qual cada trabalhador voluntario ira utilizar horas de trabalho Ut 6a feira atarde)
para dar explica~6es e/ou ministrar cursos de informatica a crian~as que frequentam
AIL's da zona onde a empresa esta sediada.
Para a JAZZTEL, e importante que os colaboradores que se dis poem a ser voluntarios se identifiquem com os projectos no qual se envolvem, retirando prazer do
facto de estarem a ajudar e satisfa~ao por pertencerem a uma empresa que apoia e
sustenta iniciativas desta natureza.

XEROX
A XEROX definiu urn programa de supmte acomunidade atraves do qual incentiva os seus trabalhadores a que, em regime de voluntariado, intervenham em areas de
carencia utilizando para tal tempos de trabalho. Os funcionarios angariam materiais
para as institui~6es locais mais necessitadas (creches e asilos), definem programas
de visita a hospitais, orfanatos, asilos e pris6es, distribuem alimentos e agasalhos
aos sem-abrigo e participam em grupos de alfabetiza~ao de adultos e promo~ao da
leitura.
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BP
A multinacional BP desenvolve em Portugal urn programa atraves do qual, em
parceria com as CERCI, da forrnac;:ao a jovens deficientes para facilitar a sua inserc;:ao
no mercado de trabalho em domfnios de trabalho como a lavagem de autom6veis ou
a jardinagem. Em conjunto com a Fundac;:ao Bandeira Azul, apoia tam bern as escolas
a aderirem a urn programa ecol6gico que assenta no tratamento de lixos.

CIRES
A CIRES, empresa do sector das resinas, permite aos funcionarios mais velhos,
pr6ximos da reforma, a oferecerem dias de trabalho (sem limite anual) a tres escolas da
zona onde a fabrica esta implantada, desenvolvendo af aulas e sessoes em materias
do domfnio ambiental.

MICROSOFT
A MICROSOFT nao desenvolve qualquer projecto especffico de voluntariado
mas procura dar liberdade aos seus trabalhadores para a realizac;:ao de acc;:oes sociais.
A empresa nao estabelece urn mimero limite de horas, pedindo apenas aos trabalhadores que a participac;:ao nessas acc;:oes nao entre em conflito com as responsabilidades profissionais.

FARMACEUTICAROCHE
Ainda em 1998, foi lanc;:ado urn projecto de voluntariado em que cada funcionario
dispunha de tres horas por semana para a colaborac;:ao em iniciativas de caracter
social. A possibilidade de utilizac;:ao das tres horas semanais mantem-se e a ROCHE,
enquanto em pres a, tern participado em acc;:oes pontuais como a distribuic;:ao de cabazes
alimentares e a realizac;:ao de acc;:oes de formac;:ao.

1NT

ATNT, empresa de distribuic;:ao de coneio expresso, e urn born exemplo de uma empresa que utiliza o seu know-how para causas sociais, colocando a sua rede de transporte a
disposic;:ao de organizac;:oes de solidariedade. Assim, procede arecolha de radiografias
para a Assistencia Medica Internacional junto das farmacias e entrega aCruz Vermelha
cargas com destino desconhecido quando estas sao compostas por bens primalios.
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Requisitos e beneficios do voluntariado empresarial
Como em qualquer area de actua~ao empresarial, tambem esta necessita de planifica~ao e de urn desenho previa do tempo e dos recursos que se pensa envolver na
execu~ao dos projectos identificados. Efundamental clarificar os objectivos, as actividades e os modos de gestao das iniciativas. Assim, os principais aspectos a ter em
conta para a implementa~ao de programas de voluntmiado empresarial sao os seguintes:

- Bases de partida: e importante perceber de que tipo de programa se trata,
que tipo de apoio vai ser proporcionado pela empresa e/ou pelos seus trabalhadores, quem o vai coordenar se for assumido como urn "projecto de empresa", que tempo e recursos humanos e financeiros vai implicar.
-

Condi~oes

do contexto: e importante verificar se existem outras organizae empresas que possam ser chamadas a colaborar, se iniciativas similares ja estao a ser desenvolvidas noutros lugares e, se assim for, que resultados tern sido obtidos e com que dificuldades se tern deparado.
~5es

- Prioridades e expectativas dos trabalhadores: e importante analisar se o
programa recolhe a "simpatia" dos trabalhadores, isto e, se esta dentro das
suas prioridades e expectativas de colaborac;:ao, pelo que doutra forma sera
dificil obter a sua adesao.
-

Comunica~ao interna: e importante prever como vai ser o programa apresentado aos trabalhadores (como uma iniciativa deles, da empresa ou conjunta?), como vao ser as modalidades de participac;:ao, como vai ser estimulada e mantida a motiva~ao dos trabalhadores e como vao ser comunicados
os resultados entretanto alcan~ados.

- Gestao e administra~ao: e importante verificar que gestao e administra~ao
vai requerer a implementac;:ao do programa e quem a vai assumir.
- Acompanhamento e avalia~ao: e importante prever que sistema vai ser seguido para efectuar o acompanhamento e a avalia~ao do programa, que pessoas af vao estar implicadas e de que forma os trabalhadores serao informados desse trabalho, por forma a sentirem que o seu trabalho voluntario esta
realmente a "valera pena".
Os programas de voluntariado empresarial desenvolvidos quer pelos trabalhadores, quer directamente pelas empresas, compmtam beneffcios que se podem cm·acterizar a
diversos nfveis:
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A) Ao nfvel da empresa
- eurn factor gerador do desenvolvimento de uma "cultura de empresa" assente na responsabilidade social,
- incrementa a motiva~ao dos seus colaboradores,
- favorece a comunica~ao interna,
- permite que as pessoas adquiram uma visao mais ampla do "ambiente" que
rodeia a em pres a,
- permite eliminar barreiras entre departamentos,
- contribui para a melhoria da imagem externa,
- aumenta o grau de rela~ao da empresa como contexto envolvente.

A) Ao nfvel dos trabalhadores
- aumenta e melhora as rela~oes interpessoais,
- proporciona uma outra perspectiva da fun~ao do trabalho quotidiano,
- permite conhecer novas realidades sociais,
- gera satisfa~ao pessoal e incrementa a auto-estima e a confian~a nas capacidades pessoais,
- estimula a criatividade,
- permite desenvolver e p6r em pn'itica novas capacidades,
- permite desenvolver interesses pessoais.

A) Ao nfvel da sociedade
- facilita o entendimento e a colabora~ao entre diversos agentes sociais,
- permite a realiza~ao de tarefas que, de outra forma, nao seriam executadas,
- apoia a forma~ao e a profissionaliza~ao das organiza~oes sociais,
- permite ampliar os recursos de voluntariado existentes,
- poe ao servi~o dos mais desfavorecidos conhecimentos qualificados.

Poderemos, finalmente, sintetizar alguns aspectos-chave para o exito das iniciativas de voluntariado empresarial, como sejam:
1. o apoio explfcito da direc~ao da empresa
2 a aplica~ao de princfpios de gestao profissional do programa
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3. a compreensao eo apoio dos quadros interm6dios
4. urn cui dado especial com a comunica<;ao interna das realiza<;5es
5. uma planifica<;ao detalhada dos procedimentos
6. a coordena<;ao das actividades
7. a adop<;ao pelos trabalhadores do programa "como sendo seu"
8. o acompanhamento e a avalia<;ao sistematicos
9. uma asses soria externa especializada
10. o reconhecimento eo agradecimento a todos os participantes.
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1

°
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