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ERICSSON 

 

PROGRAMA “TELECOMUNICAÇÕES – UNIR GERAÇÕES” 

Um mundo todo comunicativo 

 

EMPRESA 

A Ericsson, estabelecida em 1876, tem a sua sede em Estocolmo, na Suécia, e está 

actualmente presente em mais de 140 países. É um fornecedor líder de soluções e 

serviços de telecomunicações para operadores de rede fixa e móvel. Cerca de 40 por 

cento de todas as chamadas móveis utilizam sistemas Ericsson. A empresa possui uma 

vasta oferta de soluções avançadas de comunicações móveis, incluindo serviços 

multimédia convergentes. 

 

Desde sempre que a Ericsson aposta fortemente em inovação, realizando investimentos 

significativos em investigação & desenvolvimento, o que lhe conferiu uma posição de 

liderança tecnológica e um portfólio de propriedade intelectual dos mais completos da 

indústria. 

 

PROJECTO 

Promover a literacia digital e o contacto com as tecnologias de última 

geração são os principais objectivos do programa “Telecomunicações – 

Unir Gerações”, que pretende chegar a duas gerações: juniores e 

seniores. Criado em 2005, a Ericsson pretende com este programa dar o 

seu contributo para o desenvolvimento de uma sociedade de 
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informação, removendo barreiras ao contacto com as inovações tecnológicas e ajudando a 

criar, tal como refere a sua visão “um mundo todo comunicativo”. 

 

Os stakeholders deste programa são os colaboradores da Ericsson 

Portugal e a comunidade local. No âmbito desta iniciativa, os 

colaboradores actuam como voluntários, dedicando tempo e colocando o 

seu conhecimento ao serviço da comunidade local, mais concretamente 

a grupos de juniores e seniores do concelho de Oeiras. 

 

A Ericsson está empenhada na criação de um futuro sustentável para todas as pessoas e 

gerações vindouras, procurando actuar como um membro responsável da sociedade, 

através do envolvimento activo em actividades sociais a uma escala global, nacional e 

local. A empresa acredita que a responsabilidade social é um factor de valorização interna 

e externa, pelo enriquecimento e satisfação pessoal que proporciona aos seus 

colaboradores e pelo favorecimento da relação entre a empresa e a sociedade. 

 

ACTIVIDADES 

O programa “Telecomunicações – Unir Gerações” decorre a 17 de Maio – Dia Mundial das 

Telecomunicações – dividindo-se em duas grandes acções: “Juniores” e “Seniores”. 

Participam, em média, cerca de 40 juniores e 15 seniores, contando com o envolvimento 

activo de cerca de dez colaboradores da Ericsson. 

 

Para a realização desta iniciativa, a Ericsson conta com o apoio do Programa “Oeiras 

Solidária”, sobretudo ao nível da identificação das entidades da comunidade local que 

poderão ser potencialmente convidadas (escolas e centros de dia).  

 

Com a acção “Juniores”, procura dar a conhecer à população 

estudantil do Ensino Secundário a  vertente tecnológica, o sector 

das telecomunicações e as principais tendências, através da 

realização de sessões de esclarecimento, da organização de visitas 

ao laboratório tecnológico da empresa e da experimentação das 

funcionalidades das tecnologias de última geração. Na vertente 
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“Seniores”, o objectivo é proporcionar o acesso ao conhecimento tecnológico e interacção 

com os novos meios de comunicação, quer através da participação activa em sessões de 

utilização de computador e Internet, quer pela demonstração de actividades de vídeo-

conferência com webcam, comunicação via instant messaging ou utilização de telemóveis 

com última tecnologia móvel, demonstrando a conveniência e 

interactividade que estas funcionalidades proporcionam. A faceta 

“sénior” tem ainda a oportunidade de assistir a uma demonstração 

da solução de “Saúde Móvel” da Ericsson, que permite aos médicos 

a monitorização à distância dos indicadores vitais de saúde do 

paciente, recorrendo ao telemóvel e a sensores com tecnologia 

Bluetooth. 

 

DIFICULDADES 

O principal desafio com a realização desta iniciativa é a selecção das entidades da 

comunidade local a convidar. O “Programa Oeiras Solidária”, do qual a Ericsson é uma das 

empresas fundadoras, é o principal parceiro na identificação das escolas e centros de dia 

para seniores, uma vez que dispõe de um conhecimento aprofundado das necessidades 

do concelho de Oeiras. 

 

No desenrolar da iniciativa, o verdadeiro desafio é conseguir mesmo atender a todas as 

questões e solicitações de ajuda por parte dos participantes, mas que resulta numa 

atmosfera de grande entusiasmo, que se faz sentir e que inspira os voluntários no 

desenvolvimento das acções. 

 

RESULTADOS 

Pelo seu mérito na promoção da literacia digital, esta iniciativa local foi destacada pelo 

grupo Ericsson no relatório de Sustentabilidade de 2005.  

 

O programa foi muito bem recebido pelos stakeholders envolvidos. Foi, aliás, graças ao 

entusiasmo verificado na acção de uma das entidades implicadas – o Centro de Dia de 

Algés – que a Ericsson decidiu lançar-se no desafio de dar continuidade à iniciativa com 

uma maior frequência. Foi por isso especificamente criada em 2006 uma bolsa de 
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voluntários, com o intuito de fazer um acompanhamento semanal junto dos interessados. 

Registou-se uma adesão de 11 colaboradores da Ericsson que, alternadamente, prestaram 

o seu apoio aos seniores do centro de dia. 

 

A intervenção na comunidade local é um dos principais objectivos do programa de 

responsabilidade corporativa da Ericsson em Portugal, pelo que a empresa está 

empenhada em dar continuidade ao programa “Telecomunicações – Unir Gerações” no 

concelho de Oeiras. 

 

Mais informações em: www.ericsson.com 


