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Microsoft 

CAMINHOS PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

EMPRESA 

Microsoft Corporation fundada em 1975, líder mundial em software, serviços e 

soluções, que apoiam as pessoas e empresas de todo o mundo, no mercado 

presente e em constante alteração.  

 

Encontra-se presente em mais de 100 países, totalizando 57.588 colaboradores nos 

EUA e cerca de 95.828 colaboradores a nível mundial. No que se refere às funções 

desempenhadas na empresa, e a nível mundial, a destacar o Grupo de Negócios 

que possui cerca de 49.340 colaboradores, o Grupo de Suporte de Marketing & 

Vendas com 36.190 e ainda o Grupo de Operações com cerca de 10,297 

colaboradores. 

 

A Microsoft opera em vários segmentos de negócios, nomeadamente, o Sistema 

Operativo Cliente (Windows), os Servidores e Ferramentas de Desenvolvimento 

(Windows Server & Visual Studio), o Serviço Online de Negócios (Live Search & 

MSN), a Divisão de Negócios da Microsoft (Microsoft Office, Microsoft Dynamics), a 

Divisão de Dispositivos e o Entretenimento (Xbox, Windows Automotive). 

 

A empresa criou a subsidiária portuguesa MSFT, Lda., em 1990, e a sua actividade 

tem-se vindo a desenvolver, alicerçada a uma equipa profissional e dinâmica, com 

diversas actividades destinadas a promover a indústria de software nacional e a 

maior utilização e conhecimento de produtos de software. 

2009 
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Ao olhar para o futuro, o empenho em avançar as barreiras da tecnologia aplicada 

ao software faz acreditar num imenso potencial de oportunidades extraordinárias a 

explorar. 

Os Pilares de sustentabilidade da Microsoft dividem-se em Práticas de gestão 

responsáveis, Tecnologias sustentáveis e Parcerias para o desenvolvimento. 

 

As Práticas de gestão responsáveis têm três vertentes: o desenvolvimento de 

capital humano, a sustentabilidade social e a sustentabilidade económica. Entre as 

práticas de gestão incluem-se o trabalho desenvolvido para melhorar globalmente a 

experiência de trabalho dos colaboradores (com o reconhecimento de Melhor 

Subsidiária Microsoft e Melhor Empresa para trabalhar em Portugal) e os projectos 

de info-inclusão e a iniciativa Professores inovadores. Na área de sustentabilidade 

social e económica, encontramos os Programa de Educação, de Empregabilidade e 

a Sustentabilidade económica, o estímulo à Inovação, o apoio à informatização das 

PMEs, à criação de start-ups tecnológicas e ao desenvolvimento de uma economia 

local baseada no software.  

 

No que diz respeito às Tecnologias sustentáveis, Green IT, incluem-se a eficiência 

energética e optimização de recursos para reduzir consumos; as tecnologias de 

comunicações Unificadas - tecnologias de voz, dados e imagem num único 

dispositivo, possibilitando reuniões à distância; a Virtualização - optimização da 

utilização de recursos em tecnologias de servidor ligadas aos grandes centros de 

dados, com impacto directo na redução energética; bem como Paperless office, 

políticas de correio electrónico, formação online.  

 

Por último, as parcerias para o desenvolvimento estão direccionadas para contribuir 

para uma sociedade melhor e mais justa e para a implementação local de 

programas globais como doação de software a IPSS / ONGs; neste espaço a 

Microsoft disponibiliza software para hardware recondicionado; efectuou parceria 

com Alto Comissariado para o Diálogo Intercultural (ACIDI) no Programa Escolhas, 
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Medida IV – Inclusão Digital; desenvolve programas de formação em 

empregabilidade com CITEVE e o encontro dos Parceiros Sociais. 

 

 

ENVOLVIMENTO 

Em parceria com um conjunto de acções promotoras de Responsabilidade Social 

Empresarial, a Microsoft desenvolve em Portugal outras colaborações. 

 

A Microsoft Portugal acredita na importância das organizações sociais para o 

desenvolvimento do país e manifesta um claro compromisso de apoio ao seu 

desenvolvimento. Deste modo, promove, num ambiente favorável à troca de 

experiências e conhecimento, o II Encontro de Parceiros Sociais, sob a temática 

“Caminhos para a Sustentabilidade”.  

 

A sustentabilidade de uma organização tem diversas vertentes, para além da 

simples sustentação financeira. Está também ligada à capacidade de gestão, 

planeamento e concretização de objectivos. Passa por um processo de 

transformação, com um objectivo concreto, bem como pela consequente avaliação 

do impacto do trabalho desenvolvido na sociedade. Acredita-se que a 

sustentabilidade assenta na construção de parcerias e no diálogo aberto e 

transparente com todos os interlocutores. Assume-se também pela capacidade das 

organizações sociais em gerar receitas, pela forma como uma organização acede a 

fontes de financiamento públicas, privadas e não-governamentais, nacionais e 

internacionais, e pela sua adequada utilização.  

 

O caminho para a sustentabilidade pretende a actuação conjunta entre as 

organizações sociais, o poder político e as empresas, na construção de uma rede 

eficaz que promova de forma equitativa as vertentes económica, ambiental e social. 

 

PROJECTO 
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O Projecto Encontros de Parceiros Sociais que a Microsoft tem vindo a dinamizar 

tem como objectivo primordial contribuir para o desenvolvimento das Associações 

envolvidas, bem como para o seu conhecimento mútuo e reforço de potenciais 

parcerias. Paralelamente, é objectivo destes encontros criar um fórum de discussão 

dos temas mais pertinentes para as Associações e trazer para o debate a forma 

como as tecnologias de informação podem ser um instrumento ao seu serviço, 

abrindo-lhes novos caminhos para a ligação com os seus utentes, bem como de 

comunicação para o exterior. 

 

O “II Encontro de Parceiros Sociais Microsoft” representou um fórum de debate 

sobre os desafios que se colocam às organizações deste sector, bem como criou a 

oportunidade para a concretização de uma ponte entre as diferentes instituições e 

entre estas e outros representantes da sociedade civil. 

 

“Sustentabilidade das Organizações do terceiro sector” foi o tema chave do II 

Encontro de Parceiros Sociais, tendo estado presente várias entidades, destacando-

se as Associações com quem a Microsoft já estabeleceu parcerias para doação de 

software. 

 

ACTIVIDADES 

O II Encontro de Parceiros Sociais destina-se a Associações do terceiro sector, 

como IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social), ONGs (Organizações Não 

Governamentais para Desenvolvimento), Fundações, entre outras instituições. Tem 

como objectivos qualitativos incluir a partilha de melhores práticas entre as 

Associações, o reforço do conhecimento mútuo, o alargamento do potencial leque 

de entidades parceiras com quem a Microsoft poderá estabelecer actividades na 

área da Responsabilidade Social, e um maior conhecimento do potencial impacto 

das tecnologias de informação ao serviço das Associações e dos seus utentes. 

 

As acções desenvolvidas, consistiram na realização de palestras com oradores 

nacionais e internacionais e a apresentação e discussão de casos práticos. O evento 
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contou com a parceria da Revista Impactus, Revista Gingko, Ashoka e a Aliança 

Empreendedora. 

 

 

 

RESULTADOS 

O II Encontro de Parceiros Sociais contou com a colocação de 10 expositores e com 

a presença de 12 voluntários Microsoft. Deste modo, foi visível e notória a 

concretização dos objectivos inicialmente propostos. Os temas apresentados e 

debatidos permitiram suscitar experiências pessoais e indicar novos caminhos 

possíveis, rumo à sustentabilidade. 

 

Este Encontro possibilitou ainda uma interajuda na ultrapassagem das dificuldades 

apresentadas às organizações que constituem o sector respectivo. 

 

 


