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PORTUGAL TELECOM 

 

PROJECTO MÃO-NA-MÃO 

Colaboradores da PT dão a Mão para ajudar 

 

EMPRESA 

 

O Grupo Portugal Telecom (PT) é um operador global de telecomunicações líder a nível 

nacional. Assume-se como a entidade portuguesa com maior projecção nacional e 

internacional e dispõe de um portfólio de negócios diversificado, em que a qualidade e 

inovação constituem aspectos determinantes, estando ao nível das mais avançadas 

empresas internacionais do sector.  

 

A actividade da empresa abarca todos os segmentos do sector das telecomunicações: 

negócio fixo, móvel, multimédia, dados e soluções empresariais. Estes serviços de 

telecomunicações e multimédia são disponibilizados em Portugal, no Brasil e em mercados 

internacionais em crescimento. A presença internacional da Portugal Telecom estende--se 

a países como Marrocos, Guiné Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Timor, Angola, Quénia, 

China e São Tomé e Príncipe. 

 

Ao nível do mercado de capitais, a PT é a empresa mais transaccionada na Euronext 

Lisboa, estando também cotada na bolsa de Nova Iorque.  

 

A Fundação Portugal Telecom é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos e de 

utilidade pública, que tem por objectivo concretizar o compromisso de intervenção social 

do Grupo Portugal Telecom. 
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ACTIVIDADES E RESULTADOS 

Pelo quinto ano consecutivo, o Projecto Mão-na-Mão 

voltou a unir forças dentro do Grupo Portugal Telecom 

para oferecer ajuda e alegria às crianças do Centro de 

Alcoitão. Os colaboradores PT disponibilizaram-se para 

participar nesta iniciativa e garantir que praia, campo, e 

animação se transformassem em actividades mais 

acessíveis para quem tem dificuldades motoras. 

 

"Durante a manhã, o grupo vem para a praia do Tamariz, aqui no Estoril, para a 

actividade ''Conchinhas do Mar'', almoçamos por aqui, e estão previstas três tardes na 

Aldeia Hípica, em Oeiras, e duas tardes de animação com palhaços, no Parque Marechal 

Carmona, em Cascais", explicou Dulce Gonçalves, uma das responsáveis pelo projecto. 

 

Embora a ida à praia, o contacto com a natureza e os animais, e a animação se repitam 

anualmente, esta semana de praia vale ouro para as crianças e, aqui, todos querem ser 

''repetentes''. "As crianças que aqui estão têm entre 1 e 10 anos. Pela primeira vez, 

temos um bebé connosco, o Samuel, que só tem 18 meses. Depois há muitas crianças 

repetentes, e é bom ver como, em muitos casos, houve evolução do seu estado de saúde. 

Uns falam mais e melhor, outros têm melhor capacidade motora...e nós acabamos por 

observar esses progressos, o que é muito bom", comenta Dulce Gonçalves. "Este ano, 

apesar de cada criança estar a cargo de um voluntário, nota-se muita interactividade e 

entreajuda dentro do grupo. Há mais convívio entre todos, e é curioso ver que entre os 

voluntários PT, estão três colaboradores que foram pais e mães recentemente", 

acrescenta. 

 

A semana do Mão-na-Mão é assim mesmo: praia, quinta, animação, areia e mar, animais 

e matraquilhos, palhaços e diversão... tudo para assegurar que estas 20 crianças se 

esquecem de que um banho de mar, andar a cavalo e lançar um papagaio podem ser 

autênticos desaf ios para quem precisa de uma cadeira de rodas, não consegue subir os 

braços no ar ou tem dificuldade para se fazer entender. 
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Para os voluntários, que participam no Mão-na-Mão com acompanhamento de técnicos 

especializados (uma enfermeira e uma auxiliar) basta reunir vontade, afeição e paciência 

para dedicar às crianças. 

 

Motivações pessoais, atenção redobrada ao que nos rodeia ou simplesmente a vontade de 

trocar tempo por sorrisos...as opiniões dos voluntários são semelhantes, mas para saber 

como é dar a mão a um projecto destes, nada melhor que os testemunhos de quem 

ajudou e das crianças que beneficiaram da iniciativa. No final do dia, para os adultos, os 

sorrisos exprimem quase tudo, para as crianças, podíamos regressar à praia e à quinta 

todos os dias. 

 

"Nunca tinha havido uma primeira vez. Agora, profissionalmente, era uma ocasião mais 

propícia a participar na acção e talvez por ter sido pai recentemente tenha ficado mais 

atento a estas situações", conta Vitor Mourão, que se estreou como 

voluntário no Mão-na-Mão. "É mais difícil do que estava à espera, mas 

está a ser uma experiência muito positiva’’.  

 

Rosa Vasconcellos já tinha outras experiências de voluntariado e, 

acerca do Mão-na-Mão, diz que "é um dia extraordinariamente bem 

passado, estas crianças tem uma 

inteligência particular e uma alegria de 

viver fantásticas. Estou a gostar imenso, isto tem um 

ambiente óptimo, nós divertimo-nos tanto como os miúdos". 

Rosa é da opinião que "é fundamental que a empresa 

promova e que os colaboradores participem nestas acções. 

Cada vez é mais importante que as empresas estejam presentes nesta área e que as 

pessoas percebam que fazem parte de uma sociedade em que podem participar de forma 

mais activa”. E deixa o apelo, "Venham, experimentem, não tenham receio. O sorriso 

destes miúdos é...diz tudo". 

 

 



 

BCSD PORTUGAL 4 

"Estas iniciativas nunca são suficientes e nunca há voluntários a 

mais", afirma Teresa Reis que este ano resolveu que a falta de tempo 

não ia levar a melhor, porque já tinha pensado em participar e "tem 

que haver disponibilidade porque isto é muito importante. É óptimo 

para as crianças, que precisam de nós, e é muito importante para os 

voluntários, para valorizarmos o que temos na nossa vida e prestar 

mais atenção às realidades diferentes da nossa". Comenta que "é de 

louvar a participação da PT neste tipo de projectos e que as empresas 

devem participar em tantas acções de solidariedade social quanto lhes for possível". 

 

A despedida é sempre um momento estranho...um misto de tristeza e sorrisos e uma 

satisfação envolta em algum desconforto. 

 

Miguel Morais garante que, "voluntariado e crianças são uma mistura 

explosiva. Engane-se quem ouse pensar em fazer feliz qualquer 

criança num só dia, no entanto, foi altamente gratificante ''roubar'' 

alguns sorrisos. Vou estar disponível para participar mais vezes, 

mesmo sabendo à partida que é uma gota no oceano". Se calhar é por 

isso mesmo, temos a satisfação de ajudar, com a certeza que de que o 

que fazemos é pouco e que poderíamos fazer muito mais. 

 


