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Cidadania Corporativa  
em Portugal
A transformar o negócio, a tecnologia e a sociedade

O compromisso global da IBM em matéria de cidadania corporativa é 
uma demonstração clara dos nossos valores e das prioridades que os 
guiam. Ao integrar a responsabilidade corporativa com a sua estratégia 
de negócio, a IBM contribuiu para as comunidades onde atua, ao 
mesmo tempo que compromete os seus clientes, parceiros e colabora-
dores. A tecnologia e talento da IBM têm a capacidade de ajudar a 
transformar governos, instituições, comunidades e a qualidade de vida 
das pessoas em todo o mundo. Quer se trate de melhorar a educação, 
revitalizar cidades, proteger o ambiente ou potenciar crescimento 
económico, a IBM e os seus colaboradores contribuem com soluções 
inovadoras para os maiores desafios sociais do mundo.

“Com o objetivo de sermos essenciais para os nossos clientes e para o 
mundo, consideramos que transformação, inovação e reinvenção são as 
elementos-chave da abordagem da IBM para a cidadania. Os programas 
de cidadania corporativa da IBM estão alinhados com a estratégia global 
de negócio da nossa empresa, de forma a promover e apoiar uma 
transformação social sistémica e uma mudança sustentável em todas as 
dimensões do nosso compromisso com a comunidade. É assim, com 
muito orgulho, que convosco partilho alguns exemplos locais do  
nosso trabalho,” refere António Raposo de Lima, Presidente da  
IBM Portugal.

Educação e Ciência 
Em parceria com o Ministério da Educação e Ciência, a IBM lançou 
um projeto-piloto baseado no conteúdo do website Teachers Try-
Science com o objetivo de promover e incentivar a compreensão de 
conceitos CTEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e a 
aprendizagem baseada em projeto, junto de professores e alunos em 
Portugal. 14 professores do 1.º ciclo do ensino básico de 5 agrupamen-
tos de escolas em Lisboa e mais de 300 alunos, foram desafiados a 
desenvolver um projeto de Ciência e Tecnologia baseado numa ativi-
dade do Teachers TryScience. 

Referências 
• Em Portugal desde 1938

• Mais de 400 voluntários registados com 
59.000 horas reportadas no On Demand 
Community

• Membro fundador do GRACE – Grupo de 
Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial 
– parceiro nacional da CSR Europe 

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

 



Impact Grants
Os Impact Grants da IBM disponibilizam serviços de 
consultoria e acesso a tecnologia IBM a escolas e organizações 
sem fins lucrativos, de modo a melhorar a sua infraestrutura de 
TI e as suas competências tecnológicas e de liderança. Desde 
2013, a IBM doou 6 Impact Grants para apoiar organizações 
em Portugal. 

Apoio à Comunidade
Lançada em 2003, a iniciativa On Demand Community® 
(ODC) reinventou o apoio dado pela IBM ao trabalho volun-
tário realizado pelos seus colaboradores e reformados, junto de 
escolas e organizações comunitárias. Este programa inovador 
disponibiliza online todo um conjunto de recursos, conheci-
mento e experiência, que podem ser utilizados pelos nossos 
voluntários e partilhados com as instituições com as quais 
colaboram. O ODC permite ainda a pesquisa de oportunidades 
de voluntariado e a identificação de competências necessárias 
para uma determinada ação ou atividade voluntária. Em 
Portugal, mais de 400 colaboradores e reformados com 59.000 
horas registadas, utilizam este programa para apoiar a comuni-
dade e organizações sem fins lucrativos. 

Voluntariado e Desenvolvimento Económico
O Corporate Service Corps (CSC) é um programa de consul-
toria especializada que envia para um mercado emergente, um 
grupo de voluntários da IBM, cuidadosamente selecionados, 
para executarem projetos de desenvolvimento económico 
conduzidos pela comunidade em áreas que ligam negócio, 
tecnologia e sociedade. Desde o seu lançamento em 2008, o 
programa 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. No processo, a IBM ganhou um novo conjunto 
de futuros líderes com um maior leque de competências, e as 
comunidades e projetos locais beneficiaram dos recursos, do 
conhecimento e da experiência da IBM.

Smarter Cities Challenge®

Nos últimos 40 anos, o turismo e as pescas têm constituído 
importantes motores do desenvolvimento económico do 
Algarve, mas que têm vindo a abrandar ao longo dos últimos 
anos constituindo uma ameaça ao modo de vida na região. 
Neste sentido, a cidade de Faro e a região do Algarve quiseram 
reavivar o ambiente marinho como um dos principais 
impulsionadores para o crescimento económico e 
sustentabilidade da região.

Esta visão e intenção foi reconhecida e granjeada com um 
“Smarter Cities Challenge”da IBM o que possibilitou que a 
cidade de Faro recebesse em 2014, uma equipa de consultores 
séniores da IBM que ao longo de três semanas esteve a 
trabalhar nestes planos e nos ativos da região, de modo a traçar 
um mapa de ações para a economia do mar da região de Faro, 
com recurso a estratégias smarter planet e com foco num 
crescimento económico sustentável. Deste trabalho resultaram 
ainda três grandes grupos de recomendações que a equipa da 
IBM deixou à cidade para as áreas da inovação, turismo e 
economia do mar.
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Please Recycle

Prémios & reconhecimentos 
• Revista Fortune — Most Admired Companies
• Revista Corporate Responsibility Magazine — 100 Best 

Corporate Citizens
• Agência de Proteção Ambiental dos E.U.A. — Prémio de 

Liderança Ambiental (2012-14)
• Prémios Europeus de Diversidade — Supplier Diversity 

Programme of the Year

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/
responsibility. 

Para mais informação sobre cidadania corporativa em Portugal, 
contacte: 
Lara Campos Tropa 
Diretora da Divisão de Marketing, Comunicações e Cidadania 
laracampostropa@pt.ibm.com 
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