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Smile 

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NA 

COMUNIDADE 

 

EMPRESA 

A Sonaecom é a sub-holding do Grupo Sonae para a área das telecomunicações, 

media e software e sistemas de informação. 

 

A empresa actua em três áreas principais de negócio, designadamente: 

Telecomunicações (Optimus e Clix); Media (Jornal Público) e Software e Sistemas 

de Informação (WeDo, Bizdirect, Mainroad e Saphety). A 31 de Dezembro de 2008, 

a Sonaecom contava com um total de 1.968 colaboradores, com uma média de 

idade de 35 anos. O volume de negócios consolidado em 2008 foi de 976,2 milhões 

de euros, 9,4 por cento acima do valor de 2007. 

 

A Sonaecom é actualmente um dos maiores geradores de tráfego de comunicações 

em Portugal. A sua estratégia, assente numa infra-estrutura própria de 

telecomunicações nacional, acaba por nascer de uma necessidade inerente à 

garantia de fiabilidade e qualidade da sua rede, minimizando o custo associado à 

gestão de tráfego. A par de um crescimento significativo das suas áreas de negócio 

e com a criação de valor para os seus clientes, fruto de uma melhoria global do 

índice de rendibilidade, para o qual em muito contribuíram a implementação de 

medidas restritivas de contenção de custos e os padrões de exigência ao nível dos 

sistemas e processos, a Sonaecom assume um papel de intervenção activa na 

sociedade. Neste sentido, tem vindo a implementar uma série de acções de cariz 

ambiental e social, interna e externamente, que reforçam a crescente preocupação 

com as boas práticas.  
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ENVOLVIMENTO 

A Sonaecom está consciente da sua responsabilidade na construção de um futuro 

sustentável. Considera a educação como um dos pilares da sustentabilidade e, por 

consequência, está empenhada na exploração de novas soluções tecnológicas, 

novas formas de comunicação e distribuição, assim como diferentes formas de 

combate à literacia e infoexclusão. Dentro do eixo “Educação” a Sonaecom dá 

particular enfoque à educação para as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC). Sendo as TIC o seu Core Business, a Sonaecom acredita que os seus 

conhecimentos e produtos poderão ser uma mais-valia para o combate à 

infoexclusão. Assim, no âmbito da sua Política de responsabilidade corporativa 

social, a Sonaecom pretende assegurar o acesso e formar a sociedade civil na 

utilização das TIC, independentemente da idade, incapacidade, língua, cultura e 

literacia de TI, através do desenvolvimento de produtos e serviços com elevado 

valor social. 

 

PROJECTO 

Com o objectivo de marcar o Dia Mundial do Voluntariado, comemorado a 5 de 

Dezembro, a Sonaecom, lançou, em 2004, o Smile – Equipa de Voluntariado da 

Sonaecom. Mais tarde, em 2008, o projecto passou a designar-se por Smile - 

Programa de Intervenção na Comunidade da Sonaecom. Esta reestruturação, 

baseada no eixo “educação” da política de responsabilidade corporativa da 

Sonaecom, resultou na criação de um programa de intervenção na comunidade, na 

reorganização de actividades de voluntariado e na introdução de novas áreas de 

intervenção. O Programa tinha como grandes objectivos o envolvimento com a 

comunidade através das suas competências profissionais e, simultaneamente, a 

sensibilização da própria organização e dos seus colaboradores no combate à 

exclusão social. 

 

O principal desafio do Smile está em dotar instituições de solidariedade social de 

competências em TIC para a simplificação de processos e procedimentos, 
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permitindo uma visível poupança de recursos e um significativo aumento da 

eficiência. 

 

Foram criadas três áreas de intervenção para este projecto, de forma a ultrapassar 

possíveis desafios. 

 

A área de Projectos Especiais pretende relacionar de uma forma directa as 

competências da Sonaecom com as necessidades das Instituições, em particular no 

que se refere às tecnologias de informação. Desta forma, pretende-se dotar as 

pessoas e as instituições de ferramentas para o seu desenvolvimento individual e 

colectivo, contribuindo de uma forma directa e fundamental para um combate mais 

eficaz à infoexclusão. 

 

A área da Bolsa de Voluntariado privilegia as actividades pontuais, indo ao encontro 

das necessidades das instituições que revelam dificuldades em integrar nas suas 

iniciativas os colaboradores não regulares. Estas actividades pontuais são 

desenvolvidas em parceria com as instituições e têm como objectivo intervir 

directamente no sentido de solucionar problemas concretos, como por exemplo, a 

recuperação de espaços, reorganização de biblioteca ou arquivo. Paralelamente, o 

Smile desenvolve campanhas regulares, com o objectivo de sensibilizar os 

colaboradores para as questões sociais e ambientais. De salientar como exemplo as 

Campanhas do Banco Alimentar e a Campanha de Recolha de Natal, que em 2008 

consistiu na recolha de bens de primeira necessidade para as crianças da Casa do 

Caminho e Ajuda de Mãe. 

 

A criação da área do Smile no b_connected, plantaforma de comunicação com os 

colaboradores, foi a terceira intervenção efectuada. Este instrumento é de extrema 

importância na divulgação das campanhas regulares ou de necessidades pontuais 

das instituições, que aí passaram a poder divulgar as suas iniciativas. Nesta área, 

os colaboradores podem consultar informação, inscrever-se nas actividades, 
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conhecer as instituições parceiras do Smile e estabelecer um contacto mais próximo 

e activo com o Programa.  

 

A participação no Smile é aberta a todos os colaboradores das empresas do 

universo Sonaecom. A participação é também extensível aos seus familiares e 

amigos, maiores de 12 anos, mediante a actividade. A Sonaecom disponibiliza, a 

cada colaborador, as horas correspondentes a um dia de trabalho por ano para 

participação em acções de voluntariado no âmbito do Smile.   

 

RESULTADOS 

A Sonaecom através do Smile pretende contribuir para a literacia, em particular na 

área das TIC, assegurando o acesso e a sensibilização para a sua utilização em 

instituições parceiras do Projecto. Ao longo de cerca de seis meses, a equipa do 

Smile analisou várias instituições potencialmente parceiras do Smile, tendo 

contactado com cerca de 50 e estabelecido contactos mais directos com cerca de 

20. No final de 2008, o Smile já tinha estabelecido parcerias com 17 instituições de 

solidariedade social, nomeadamente: Associação Coração Amarelo, Ajuda de Mãe, 

Comunidade Vida e Paz, A C.A.S.A – Centro de Apoio aos Sem-abrigo, Médicos do 

Mundo, Acreditar, Ajuda de Berço, Aldeias SOS, Casa do Caminho, Obra do Frei Gil, 

Slice of Heaven, Terra dos Sonhos, AAJUDE - Associação de Apoio à Juventude 

Deficiente, CAIS, Escolhe Vilar, APCC – Associação para a Promoção da Cultura nas 

Crianças e AMI – Assistência Médica Internacional. 

 

 


