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BARCLAYS 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

Colaborar com a AMI para combater a exclusão social 

 

EMPRESA 

Em 2006, o grupo Barclays registou 27 milhões de clientes, nas suas 3 600 agências, que 

empregam cerca de 123 mil colaboradores. O nome “Barclays” acompanhou os últimos 

três séculos da história da economia mundial, expandindo-se pelos cinco continentes, 

apresentando-se como um banco com experiência e conhecimentos únicos. O grupo 

Barclays tem uma estratégia de globalização de negócio e Portugal integra-se no cluster 

“Western Europe”, composto por Portugal, Espanha, Itália e França. 

 

Em Portugal desde 1985, o Barclays conta actualmente com 130 agências por todo o país. 

O Barclays Portugal está fortemente empenhado numa estratégia actual de crescimento 

orgânico, que passa pela expansão da rede de agências: em 2006 atingiu as 100 

agências, prevendo-se abrir em 2007 cerca de 50 novas filiais. Para além da rede de 

retalho, o Barclays Portugal tem focalizado a sua actuação no segmento de particulares, 

das grandes empresas (com dois centros Corporate), das pequenas e médias empresas 

(com 15 centros Empresa) e das agências vocacionadas para clientes Internacionais 

(residentes e não residentes). Este crescimento tem sido acompanhado pelo aumento do 

número de colaboradores, que neste momento se contam em cerca de 1200. Como marco 

desta estratégia de expansão, o Barclays vai inaugurar até ao final do ano a sua nova 

sede no país, no Edifício Palmela, historicamente conhecido por edifício do Expresso. Para 

além da área de produtos de investimento, o Barclays tem promovido um conjunto de 

produtos e serviços extremamente competitivos nas áreas do crédito à habitação e crédito 

ao consumo, para além do alargamento da oferta para o segmento de empresas. Além da 
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rede de agências, disponibiliza ainda os serviços de banca on-line (BarclaysNet) e de 

banco telefónico (Barclays 24). 

 

O Barclays – que em Portugal integra as empresas associadas Barclays Vida e Barclays 

Fundos – obteve em Dezembro de 2003 a certificação do seu “Sistema Integrado de 

Gestão da Qualidade, Ambiente, Saúde e Segurança”, de acordo com as Normas ISO 

9001:2000, ISO 14001 e OHSAS 18001. O Barclays Portugal encontrava-se já certificado, 

desde Abril de 1997, pela anterior versão da NP EN ISO 9001:1995, tornando-se na altura 

no primeiro grupo financeiro português certificado desde a fase de concepção à 

assistência pós-venda. A certificação, atribuída pela APCER – Associação Portuguesa de 

Certificação, traduz o reconhecimento de um trabalho que o Barclays tem vindo a 

desenvolver, integrando os compromissos do grupo a nível Internacional. 

 

PROJECTO 

Com vista a garantir a coesão da equipa portuguesa no grupo e 

a demonstrar, simultaneamente, o seu compromisso para com 

os seus clientes e para com a comunidade envolvente, o 

Barclays decidiu apresentar o seu contributo para a mitigação de 

uma grave realidade nacional: os sem-abrigo. 

 

A representação portuguesa do grupo começou a 

colaborar com a Fundação AMI – Assistência Médica 

Internacional no ano transacto. Esta organização não 

governamental e sem fins lucrativos foi criada em 

Portugal em 1984, inspirando-se nos sobejamente 

conhecidos “Médicos Sem Fronteiras”. Tem como 

objectivos essenciais promover acções humanistas 

concretas no terreno em qualquer país do mundo, prestar ajuda e alertar consciências 

contra a intolerância e indiferença, assim como lutar contra a pobreza, a exclusão social, 

o subdesenvolvimento, a fome e as sequelas da guerra em qualquer país do mundo. 
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ACTIVIDADES 

Em 2006, o Barclays integrou diferentes projectos de 

voluntariado, assim como promoveu uma campanha 

específica – intitulada “Barclays Blue Wave” – de 

recolha de sacos de alimentos para serem entregues 

em quatro diferentes centros “Porta Amiga” da AMI. 

Estes alimentos foram distribuídos por famílias pobres, 

desempregados e sem-abrigo das principais cidades 

portuguesas (Lisboa, Porto, Coimbra e Funchal). Esta campanha contou com o 

envolvimento da própria equipa do Barclays, tendo 50 por cento dos colaboradores 

portugueses prestado o seu contributo, para além do serviço de voluntariado dispensado 

no terreno, na separação e entrega directa destes alimentos aos utentes dos centros 

“Porta Amiga”.  

 

Esta iniciativa valeu ao Barclays Portugal uma distinção de mérito dentro do próprio grupo 

– “Chairman’s Awards” – um prémio que destaca anualmente os melhores projectos de 

responsabilidade social do grupo Barclays com intervenção directa nas comunidades. O 

projecto português “Barclays Blue Wave” foi seleccionado de entre cerca de 350 

projectos, decorrendo a cerimónia de atribuição do prémio em Junho do presente ano, em 

Londres. 

 

Em 2007, o Barclays está a estudar o desenvolvimento de uma parceria mais próxima 

entre os seus voluntários e os centros da AMI neste programa de ajuda aos sem-abrigo 

portugueses. O objectivo será garantir, para além da ajuda alimentar, outros tipos de 

bens e serviços fundamentais, respondendo a necessidades ao nível da disponibilização de 

medicamentos, da criação de balneários e locais para lavar roupa, da distribuição de 

vestuário, da criação de clubes de emprego ou da disponibilização de estruturas de 

aconselhamento judicial. 
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RESULTADOS 

A AMI tem neste momento oito centros “Porta-Amiga” a funcionar pelo nosso país, dois 

abrigos nocturnos (em Lisboa e no Porto), várias equipas de rua e um vasto conjunto de 

profissionais especializados em prevenção da exclusão social. 

 

O Barclays Portugal quis dar o exemplo e tomar parte nesta iniciativa humanitária, 

juntando esforços sem fronteiras nesta onda de solidariedade social e contribuindo para 

melhorar a condição social das pessoas vítimas da fome e da pobreza no nosso país. Este 

foi um apelo que a equipa Barclays Portugal lançou a todos os seus colaboradores para 

“mergulharem” nesta “onda azul” de solidariedade, tendo ficado claro que, tanto a 

organização, como as pessoas que a constituem, não são indiferentes a um dos maiores 

flagelos da humanidade: a pobreza. 

 

Mais informações em: www.barclays.pt 

 


