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em Portugal
Liderança empresarial, responsabilidade social

A construção de um Planeta mais Inteligente requer os mesmos 
fundamentos a partir dos quais as sociedades sempre cresceram: 
cuidados de saúde acessíveis, uma educação eficaz, uma rede de 
transportes de confiança, gestão ambiental e muito mais. A IBM 
acredita que nossos esforços nestas áreas são inseparáveis do nosso 
negócio. Em todo o mundo, colegas IBM apercebem-se desta visão 
de uma forma diária, não só como IBMers, mas como cidadãos que 
estão comprometidos com cidades e comunidades mais inteligentes.

Educação 
Em Portugal, temos vindo a implementar com sucesso vários dos programas 
da IBM orientados para a área da Educação. Os nossos principais parceiros 
nestes programas são escolas da rede pública de ensino e instituições de 
cariz social e solidário. Exemplo disso é o Programa KidSmart Early 
Learning que tendo por base uma estação tecnológica de aprendizagem, 
munida de um software multi-premiado a vários níveis, foi concebido 
para introduzir e integrar as tecnologias de informação e comunicação 
em estabelecimentos de ensino pré-escolar, da rede pública e solidária. 
Desde a sua implementação em Portugal, há dez anos atrás, que este 
tem demonstrado ser um programa de grande sucesso com 554 estações 
de aprendizagem distribuídas, abrangendo cerca de 10.000 crianças em 
472 jardins-de-infância.

Apoio à Comunidade
Lançada pela IBM em 2003, a iniciativa On Demand Community da IBM 
apoia, através da tecnologia e da inovação, voluntários na realização do 
seu trabalho junto de escolas e organizações comunitárias. Este Programa 
proporciona formação on-line, ferramentas e recursos que podem ser 
utilizados pelos nossos voluntários e partilhados com as instituições 
com as quais colaboram. Em Portugal, cerca de 300 colaboradores e 
reformados com mais de 52.000 horas registadas, utilizam este programa 
para ajudar a comunidade e organizações sem fins lucrativos.

Portugal 

“A experiência da IBM na 
construção de um Planeta 
mais Inteligente, 
juntamente com os nossos 
clientes, tem vindo a 
transformar a nossa 
abordagem à cidadania 
corporativa. Numa crescente 
convergência com a 
estratégia de negócio, a IBM 
aplica as mesmas tecnologias 
e conhecimento para ajudar 
as comunidades onde 
vivemos e onde trabalhamos. 
É assim com muito orgulho 
que convosco aqui partilho 
alguns exemplos locais do 
nosso trabalho.”

— António Raposo de Lima 
 Presidente da IBM Portugal



Voluntariado e Desenvolvimento Económico 
Desenvolver a nossa força de trabalho ao mesmo tempo que 
promove o desenvolvimento económico, tudo em regime de 
voluntariado, é o principal objectivo do programa Corporate 
Services Corps (CSC) da IBM. Desde o seu início em 2008,  
o Corporate Service Corps levou já mais de 2.000 participantes  
de mais de 50 países, incluindo Portugal, a 30 países servindo 
cerca de 1.000 organizações carenciadas em todo o mundo. 
Todos estes participantes estiveram expostos a novos desafios  
e perspectivas, reforçando a sua capacidade de actuar como 
cidadãos globais. No processo, a IBM ganhou um novo conjunto 
de futuros líderes com um maior leque de competências, e as 
comunidades e projectos locais beneficiaram dos recursos, do 
conhecimento e da experiência da IBM.

Alguns factos 
•	 A operar em Portugal desde 1938
•	 300 voluntários registados com mais de 50.000 horas 

reportadas no On Demand Community
•	 Membro fundador do GRACE (Grupo de Reflexão e Apoio à 

Cidadania Empresarial) e membro do Business Council for 
Sustainable Development

•	 Prémio Científico IBM que distingue, desde 1990, trabalhos 
de elevado mérito na área de Ciências da Computação
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Please Recycle

Há 75 anos em Portugal a superar expectativas 
e a procurar ir mais além no que pode e deve fazer 
pela nossa comunidade, pela nossa sociedade. 

Para mais informações
Para mais informações sobre os programas de cidadania 
corporativa da IBM, políticas, estratégias e reconhecimentos a 
nível mundial, bem como para ler o mais recente relatório de 
Responsabilidade Corporativa da IBM, visite 
ibm.com/ibm/responsibility. 

Para mais informação sobre cidadania corporativa em Portugal, 
contacte 
Lara Campos Tropa  
Directora da Divisão de Marketing, Comunicações e Cidadania 
laracampostropa@pt.ibm.com  
+351 218 927 285 
ibm.com/pt/ibm/ccr/index.html
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