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MICROSOFT  

 

 

Projecto “Menos 100 kg”  

PRODUZIR MENOS LIXO, UM DESAFIO MAIOR 

 

EMPRESA 

A Microsoft criou a subsidiária portuguesa MSFT Lda. em 1990. Desde o início da 

sua actividade em Portugal, que tem vindo a desenvolver diversas actividades 

destinadas à promoção da indústria de software nacional e à maior utilização e 

conhecimento dos seus produtos. Opera em sete unidades de negócio: servidores e 

ferramentas de desenvolvimento (Windows Server & Visual Studio Tools), soluções 

de negócio (Dynamics NAV e Microsoft CRM), sistema operativo cliente (Windows), 

soluções de produtividade e colaboração (Office System), soluções de mobilidade 

(Windows Mobile), soluções de entretenimento e hardware (Xbox) e serviços online 

e conteúdos media (Windows Live e MSN). Estas áreas tocam transversalmente 

todos os segmentos comerciais onde a Microsoft actua em Portugal: grandes 

empresas, sector público, pequenas e médias empresas e construtores de 

equipamentos. Todas estas unidades operacionais são suportadas por cerca de 80 

colaboradores, que se dedicam ao suporte técnico (presencial e telefónico) da rede 

de clientes e parceiros e à consultoria tecnológica dos maiores clientes. O modelo 

operacional da Microsoft assenta numa rede de cerca de 4500 parceiros, muitos dos 

quais desenvolvem as suas próprias soluções, prestam serviços ou apenas 

revendem os produtos ao mercado. Este modelo, economicamente enriquecedor, 

faz com que a Microsoft seja um dos grandes geradores de emprego em Portugal. 

 

 2008 
Case study  



 

BCSD PORTUGAL 2 

ENVOLVIMENTO 

A par de um alargado conjunto de acções de promoção da sua responsabilidade 

social empresarial no universo nacional, a Microsoft desenvolve em Portugal várias 

colaborações. Com entidades governamentais, destaca-se o projecto levado a cabo 

com as salas de Tecnologias de Informação e Comunicação, destinadas ao 10.º e 

11.º anos de escolaridade. O projecto “Janelas Abertas” constitui um outro exemplo, 

desta vez de colaboração com uma organização não governamental, a Fundação de 

Fronteira y Alorna. Nota ainda para a participação da Microsoft nos projectos “Cais 

Digital”, desenvolvido com a Associação CAIS, no Programa Escolhas, com o Alto 

Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, e no Programa TII – 

Tecnologia, Inovação e Iniciativa, com o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e 

do Vestuário de Portugal (CITEVE). 

 

PROJECTO  

As iniciativas TII e Escolhas estão a ser desenvolvidas com a Microsoft há três anos, 

tendo este ano sido renovados os respectivos investimentos. A Microsoft lançou os 

projectos com o CITEVE e com o Programa Escolhas no contexto de uma iniciativa 

mais vasta da empresa, designado “Unlimited Potential”, que tem como finalidade o 

combate à info-exclusão, promovendo a formação em tecnologias de informação e 

comunicação.  

O primeiro dos projectos referidos, desenvolvido com o CITEVE, tem como missão o 

apoio ao desenvolvimento das capacidades técnicas e tecnológicas das indústrias 

têxtil e do vestuário, representando o primeiro passo da Microsoft Europa no sentido 

de apoiar o combate ao desemprego. Portugal foi escolhido pela empresa como 

país-piloto para o desenvolvimento desta iniciativa, através da implementação de 

um plano de formação em Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). 

Já o Programa Escolhas foi criado por resolução do Conselho de Ministros em 2001. 

Três anos mais tarde, partindo da aprendizagem obtida, foi relançado como 

Programa Escolhas – 2ª Geração. Cada projecto abrangido por este programa é 

constituído por uma instituição promotora e diversos parceiros, que em conjunto 

formam um consórcio, desenvolvendo a sua actividade segundo quatro medidas 

fundamentais: a inclusão escolar e a educação não-formal, a formação profissional e 
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a empregabilidade, a participação cívica e comunitária e a inclusão digital. É aqui 

que entra a Microsoft. O protocolo entre a empresa e o Programa Escolhas foi 

assinado em 2004, com o objectivo de apoiar a instalação e funcionamento de uma 

rede de Centros de Inclusão Digital. 

 

 RESULTADOS   

Até Janeiro de 2008, os três centros de formação do CITEVE tinham formado 1630 

pessoas, com uma taxa de empregabilidade de 42 por cento. Dos que completaram 

a formação, 71 conseguiram uma colocação profissional. Estes números têm um 

significado especial num contexto de enorme pressão para tornar o sector têxtil – 

que representa cerca de 15 por cento das exportações portuguesas, empregando 

200 mil pessoas – mais competitivo. 

No que diz respeito à segunda parceria, refira-se que até finais de 2006 o Programa 

Escolhas acompanhou e avaliou 87 projectos, estando nesta sua terceira fase a 

abranger 121 projectos (39 no Norte, 45 no Centro e 37 no Sul e Ilhas), num total 

de 111 Centros de Inclusão Digital. 

 

Mais informações em: http://www.microsoft.com/pt  

 

http://www.microsoft.com/pt

