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Quem somos



A NOSSA MISSÃO

24 anos de experiência
DESENHO, IMPLEMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Militante do desenvolvimento sustentável, a empresa quer incentivar e acompanhar os 
processos de transformação das empresas e das suas relações com a Sociedade.

Estimular a mudança e acelerar a transformação, através de ações focadas em 
resultados e impactos.

Dinamizar a cooperação entre as empresas e a sociedade, como reforço da 
confiança entre as diferentes partes interessadas.

Criar competências, educar e mobilizar para a sustentabilidade.

MISSÃO



PARCERIAS

Business Partners

Membership InstitucionaisBusiness Partners



ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES



ÁREAS DE TRABALHO QUE DESTACAMOS

MARCAS 
POSITIVAS

Territórios de Comunicação

FILANTROPIA 
ESTRATÉGICA

Política de Envolvimento com a 
Comunidade

RSI
Responsabilidade Social Interna

IMPACTOS
Your Social Mark Starts Locally

CADEIA DE 
VALOR

Responder a novos desafios

COMUNICAÇÃO 
INFANTIL
Projetos Educativos



Portugal, vulnerabilidade e 
voluntariado



VULNERABILIDADE

ALGUNS NÚMEROS

Taxa de risco de pobreza
46% antes das transferências sociais
19% após as transferências sociais

19,5% em situação de privação 
material

POBREZA EM PORTUGAL

557 euros salário mínimo
913,9 euros remuneração média
5.061 euros/ano rendimento 
considerado o limiar de risco de 
pobreza (cerca 421 euros/mês)

REMUNERAÇÃO EM PORTUGAL

Dados Pordata 2016

Dados Pordata 2016

Photo by Cristian Newman on Unsplash

https://unsplash.com/photos/CeZypKDceQc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/volunteer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


VULNERABILIDADE

O SETOR SOCIAL EM PORTUGAL

• Caraterizado por uma forte heterogeneidade.
• Representa 5,2% do emprego total remunerado
• 2,8% da produção nacional
• 61 mil entidades (5.584 IPSS), distribuídas por um conjunto 

diversificado de atividades
– 50,7% cultura, desporto, recreio
– 15,6% ação e segurança social

Fonte: Conta Satélite da Economia Social, INE 2013 (edição 2016)



VOLUNTARIADO EM PORTUGAL

ALGUNS NÚMEROS

Fonte: Inquérito ao trabalho voluntário, INE 2012

Por outro lado na Holanda:

57% da população residente com 15 e 
mais anos a afirmar fazer 
voluntariado.

12% da população com 15 ou 
mais anos participou em pelo 
menos uma ação de voluntariado 
(1.040.000 voluntários)

57% são mulheres

39% entre os 25 e os 44 anos



Retrato dos donativos em
Portugal



“RETRATO DOS 
DONATIVOS EM 
PORTUGAL”
APOIO DAS EMPRESAS À 
COMUNIDADE

Estudo Informa D&B
e Sair da Casca



RETRATO DOS DONATIVOS EM PORTUGAL

61.630
empresas

Quantas empresas fazem donativos?

21%
do universo 
empresarial

dados 2015

163,5 M€

Qual o montante de donativos?

+ 23 M€ face a 2014

Universo: Sociedades não financeiras publicas e 
privadas com atividade comercial no ano 2015

• 65% das grandes empresas 
apresentam uma estratégia de 
apoio à comunidade

• 83% Voluntariado 



Porquê um programa de 
voluntariado?



AS EMPRESAS E O VOLUNTARIADO

PORQUÊ UM PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Através de programas de voluntariado as 
empresas criam valor para si e para os seus 
colaboradores, uma vez que o envolvimento 
em ações de voluntariado traz novos 
desafios que proporcionam o crescimento 
pessoal e profissional e promovem uma 
cultura de Responsabilidade Social e de 
Cidadania Empresarial.

Voluntariado Empresarial
conjunto de ações estruturadas que a empresa empreende
para envolver os colaboradores em atividades de
voluntariado. A gestão de um programa desta natureza
passa por dirigir e apoiar as atividades da comunidade, que
poderão ter lugar em escolas, hospitais, institutos de apoio a
crianças, centros de dia, entre outros, em que o objetivo
comum é a procura do bem-estar social.

Fonte:  GRACE e Instituto Ethos

Photo by kazuend on Unsplash

https://unsplash.com/photos/p4orVxNl5Ko?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/forest?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


AS EMPRESAS E O VOLUNTARIADO

PORQUÊ UM PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Ser parte integrante de uma empresa que tem uma cultura organizacional 
orientada para o envolvimento em projetos de intervenção social e 
comunitária poderá constituir, desde logo, um fator de orgulho pessoal e 
motivação, tendo também impacto ao nível da coesão interna.

Photo by rawpixel.com on Unsplash

https://unsplash.com/photos/3BK_DyRVf90?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/corporate-citizenship?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


AS EMPRESAS E O VOLUNTARIADO

TIPOS DE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL

Destacamentos
Voluntariado 
Competências

Voluntariado 
Individual

Actividades 
on-job

Orientação e 
coaching

Participação na 
gestão de 

organizações

Voluntariado 
em Equipa

Angariação de 
fundos pelos 

colaboradores

Fonte: Corporate Citizenship



Prós e contras



VANTAGENS PARA A COMUNIDADE

Capacitação 

Mudança de atitudes

Melhoria da qualidade de vida

Qualificação

Photo by Anna Samoylova on Unsplash

Fonte: 
Corporate Citizenship
Volunteering to learn: Employee 
development through community 
action 

https://unsplash.com/photos/w55SpMmoPgE?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/win-team?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


VANTAGENS PARA OS COLABORADORES

Desenvolvimento 
de competências

Criatividade e 
inovação

Espírito de equipa
Liderança

Confiança e empatia

Fonte: Corporate Citizenship, Volunteering to learn: Employee development through community action 



VANTAGENS PARA A EMPRESA

Melhoria do 
clima interno

Potenciar o 
impacto social

Melhoria relações com 
comunidade local

Oportunidade envolvimento 
com fornecedores e parceiros

Veículo de 
comunicação

Oportunidade de 
diferenciação

Photo by Maja Petric on Unsplash

Reputação 

Fonte: Corporate Citizenship, Volunteering to learn: Employee development through community action 

https://unsplash.com/photos/vGQ49l9I4EE?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/fruit-harvest?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


ALGUMAS CONTRARIEDADES

AO DESENVOLVIMENTO E CONTINUIDADE DAS AÇÕES

Desalinhamento 
estratégico

Tendência para 
participações pontuais

Fonte: O apoio das empresas à comunidade – Retrato dos 
donativos em Portugal, Sair da Casca e Informa D&B, 2013

Photo by EricThriller on Unsplash

https://unsplash.com/photos/i16R3iKEG3s?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/rain?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


A VISÃO DA SAIR DA CASCA



Para a Sair da Casca

o voluntariado 

empresarial é um 

compromisso da 

empresa para com a 

comunidade, usando os 

seus recursos humanos, 

procurando ter uma 

atuação alinhada com o 

seu contexto 

competitivo.

Photo by Josh Calabrese on Unsplash

https://unsplash.com/photos/Ev1XqeVL2wI?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/community?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


ALGUNS DOS FATORES CRÍTICOS PARA O SUCESSO DO 
PROGRAMA

• Garantia que as iniciativas vão ao 
encontro das necessidades das 
comunidades, dos objetivos da 
empresa e contribuem para a 
aprendizagem dos colaboradores.

• Envolvimento dos colaboradores na 
definição do programa.

• Aproveitamento dos conhecimentos, 
das competências e da formação 
adquiridos pelos colaboradores.

• Envolvimento da área de recursos 
humanos.

• Disponibilização de tempo para o 
voluntariado.

Photo by Casey Horner on Unsplash

https://unsplash.com/photos/sQIsk1ceA8s?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/success?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


O PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

• Qual é o principal objetivo da criação deste projeto?

• Quais as expetativas?

• Que impacto terá este projeto??



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

ASPETOS A DEFINIR E PLANEAR

COMPROMISSOS

ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
EMPRESARIAL

OBJETIVOS

ABRANGÊNCIA 
TERRITORIAL

ÁREAS DE ATUAÇÃO

TIPOLOGIAS 
PREFERÊNCIAIS

TEMPO



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

COMO DEFINIR AS AÇÕES

ABORDAGENS À 
DEFINIÇÃO DAS 

AÇÕES DE 
VOLUNTARIADO

Colaboradores propõem 
organizações parceiras e ações 
de voluntariado com as mesmas

Levantamento de necessidades

Organizações sociais propõem-
se enquanto parceiros do 
programa e apresentam 
proposta para ação de 

voluntariado 

Verificação 
do 

alinhamento 
com o 

programa

Estabelecimento 
das ações



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

COMUNICAR E GERIR 



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

ALGUNS EXEMPLOS

Conceção e 

implementação de 

programas de 

voluntariado

Apoio à gestão do programa de 

voluntariado para a recolha de alimentos

Conceção e implementação de 

um Programa entre a SCML e 

empresas



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO

Conceção e implementação do 
programa de incentivo ao 
voluntariado universitário para o 
Santander

Conceção e implementação do 
programa de incentivo ao 
voluntariado juvenil da CGD com a 
ENTRAJUDA



E NÓS?



Mata da Machada, 2017



Ocean Alive
Estuário do Sado, 2016



OCEAN ALIVE



ACADEMIA DO JOHNSON



Obrigada!

www.sairdacasca.com
elisabete.serra@sairdacasca.com


