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PALZ05 

Seguros Allianz 

Destinatários da formação: Secretária de direcção – Conceição Lopes 

Entrevista: 7/11/08 das 14h00 às 14h35 

______________________________________________________________ 

AB –É voluntária na empresa, perguntava-lhe que tipo de actividades é que 

costuma colaborar. Depois, pergunto-lhe como é que é motivada para participar, 

como chegam ao seu conhecimento tais actividades? 

MC – Primeiro inscrevi-me para fazer parte de um grupo de teatro da empresa ao qual 

pusemos o nome de ovo estrelado e dentro dessa base, para além de fazermos o teatro 

anual para os funcionários, temos várias pecinhas que vamos, onde eu já colaborei, onde 

vamos levar essas peças junto de pessoas que normalmente nunca têm nada. Já levámos a 

peça a uma entidade que é na Malveira, a um grupo de pessoas deficientes, eu acho que 

eram mongolóides, eram pessoas com vários problemas de várias ordens. É uma associação, 

creio que ligada à Santa Casa da Misericórdia. Aí formos numa altura, da Páscoa, fizemos 

uma mini pecinha fomos lá ter com eles, eles também, pronto, fazíamos interacção com eles, 

havia pessoas em cadeira de rodas que nós dançámos mesmo com a cadeira, e foi uma 

tarde que eu acho que as pessoas…  

AB –E como é que surgiu a ideia dessa colaboração? 

MC – Todas estas actividades onde nós vamos participar podem surgir da parte de qualquer 

colega que saiba que há uma associação, ou um lar que no Natal as pessoas gostariam de 

ter um divertimento e dispor melhor ou velhotes, ou crianças, seja o que for ou doentes e 

que não têm disponibilidade monetária porque são associações pobres, não é, nós, se 

soubermos expomos o problema ao DRH, através da Vanda e a Vanda contacta as pessoas e 

nós temos disponibilidade e depois é que faz os contactos para formalizar, o dia em que é, o 

que é que a companhia poderá ou não participar. E depois nós aderimos. 

AB – “Nós”, quem são as pessoas? 

MC – Nós, eu na parte, por exemplo, no grupo de teatro tenho ido a várias, foi essa 

associação, tenho ido também à ACAPO, no Natal para os filhos dos ceguinhos – foi muito 

gratificante. Essa, digo-lhe, foi muito gratificante, porque há crianças normais que são 

normalíssimas, filhos de cegos e aí detectei que eles é que acompanham os pais, apoiam a 

mãe cega ou o pai, pronto, a pessoa, aprende também um bocado com essas pessoas que 

são diferentes, têm muto boa percepção, começam cedo a aperceber-se de alguns 

problemas que a vida no trás e começam a ter um bocadinho de responsabilidade perante 

aquilo que lhes coube, em termos de, depois também temos outra actividade com as 

“Florinhas de rua” que é um lar que acolhe crianças filhas de pessoas alcoólicas, drogadas 

que é no Campo de Santana e aí durante, normalmente, férias ou assim, eles não têm 
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empregados para dar, fazer actividades aos miúdos, aí, nós também através da Companhia 

aderimos e levamos as crianças ao cinemas, já as levei ao Parque das Nações para visitarem 

o Pavilhão da Ciência, depois levamos um lanchinho e lanchamos com eles, vamos buscá-los 

ao orfanato – não sei que nome tem, às “Florinhas da rua” e tornamos a levá-los lá ao final 

do dia. Agora na próxima 3ªf irei à Rua Augusta para ir a Verdizela a um Lar da 3ª idade 

onde estão velhotes que estão abandonados pela família. Aí iremos ter também uma pecinha 

de teatro, um lanche, é uma tarde diferente que eles vão-se esquecer dos outros dias que 

têm mais tristes. Também já tivemos, fizemos teatro, isso foi uma experiência, muito muito 

gira, onde a companhia se juntou a outras empresas que têm responsabilidade social como a 

Siemens, a PT, salvo o erro e a Siemens emprestou as instalações e nós fizemos uma 

pecinha e levou-se e aí juntámos crianças da Cova da Moura de etnia quase todos negros, e 

velhotes. Juntámos as duas, os velhotes e as crianças. E foi muito giro porque primeiro 

vieram os velhotes e houve lanche também, fizemos rodas e os meus colegas homens iam 

buscar as velhotas, nós íamos buscar os velhotes, e as crianças claro, também fazíamos 

rodas e aí, eu nunca mais me esqueço – às vezes falamos com uns e com ouros que nos 

abordam chegou uma criança ao pé de mim, estava assim mais caladinhas e eu perguntei-

lhe o nome, em que classe anda, aquelas perguntas normais que se fazem aos miúdos e o 

miúdo estava assim muito sério e disse-me “esta casa é muito bonita” e eu perguntei-lhe 

“gostas? Pois é uma casa muito grande, é uma empresa” e respondeu “eu também estou 

numa casa grande mas eu antes queria ser velhinho” e eu disse “velhinho, porquê?”, porque 

quando eles chegavam já lá estavam velhotes “têm aqui uma casa mais bonita que a 

minha”…são coisas que marcam, não é? 

AB – Disse-me que está quase a ir embora e depois, se não colaborar com a 

empresa, haverá outras pessoas para manterem esta actividade? Isto é para 

perceber se isto é dinamizado por si ou se há outros colegas envolvidos. Qual é que 

é a dimensão do voluntariado aqui na Allianz… 

MC – Bem, no teatro ainda somos bastantes, somos uns 10 ou 12, todas essas pessoas… de 

fora do teatro, há outras pessoas que fazem voluntariado. Eu não faço ideia, a Vanda tem 

mais essa percepção…é ela que dirige os emails. Mas sem ser no teatro, há mais pessoas 

que fazem voluntariado. 

AB – Essas sugestões que referiu, coisas que vão aparecendo junto das instituições 

e que depois são propostas aos Recursos Humanos, a empresa aceita-as 

normalmente? 

MC – Sim, sim, tem aceitado sempre. Houve um colega nosso que falou num lar de crianças, 

no Natal e a companhia aceitou e nós fomos lá. Dá-nos a tarde, os chefes já sabem e 

justificam   

AB – E fornece meios? 
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MC – Sim, fornece os meios e nós vamos… 

AB – Muito bem, e há muitos anos que existe este tipo de colaboração? 

MC – Houve um colega nosso que falou num lar de crianças, no Natal e a companhia aceitou 

e nós fomos lá. Dá-nos a tarde, os chefes já sabem e justificam   

. Mais ou menos, a Vanda tem melhor percepção. 

AB – Muito bem, falou essencialmente das actividades de teatro e de acompanhar 

os grupos… 

MC – Sim, e depois temos outros que não têm nada a ver com o teatro. Por exemplo, estes 

dos velhotes, não somos nós que vamos fazer a peça. Aliás a companhia, isto é muito 

importante. Nós tivemos uma formação a Vanda saberá informar melhor de onde partiu, mas 

tivemos uma formação que a Companhia pôs à disposição das pessoas, de nós, de quem 

quisesse colaborar em voluntariado, de querer aprender a fazer qualquer actividade que 

pudesse por em prática junto dessas entidades. Cada pessoa escolheu, por exemplo, havia, 

tivemos uma tarde ou dia de formação nas instalações da Siemens e umas pessoas 

aprenderam a contar histórias, outras aprenderam a fazer pinturas que às vezes vamos ter 

com crianças e é giro aprender a pintar as mãos, a cara, aprender a afazer aqueles bonecos 

com os balões que se enchem para fazer….cada funcionário escolheu aquilo que mais se 

adaptava ao seu jeito e a sua vontade, e tivemos uma formação dessas, por acaso, foi muito 

giro. Foi mesmo só para nos prepararmos melhor para esse apoio. Depois também temos a 

parte da ACAPO que é a associação dos cegos que eu conheço dois professores em escolas 

normais dos nossos filhos então eles não podem exercer a sua função se não tiverem por 

trás alguém que os ajude principalmente a ver os testes. E então tenho ido ver testes de 

português, de francês, testes de ciências, porque isso para a nossa formação também é 

muito gratificante, vamos revendo aquilo que já muitas vezes esquecemos e outras coisas 

que vamos alterando de novo e gosto imenso d e ir lá porque acho que a doutora também é 

uma senhora impecável e é muito bom estar a ver os testes e poder colaborar. Também há 

uma senhora que é cega e gosta de ler livros que não estão em Braille, então como eles têm 

lá uma biblioteca, nós lemos um bocado do livro. Fica na biblioteca e outra pessoa dá 

continuidade. Eles vão lendo aquilo como se fossem eles, não é? Sabendo que pessoas que 

gostam de leitura, fazemos isso, e também com o Banco Alimentar contra a Fome, que a 

Companhia, para além de eu o fazer a nível individual a Companhia adere, portanto, quando 

há os peditórios, recruta sempre pessoas, aí vão sempre pessoas sem ser de teatro, até 

pessoas que estão na pré-reforma, já têm se expandido os mails que eu vejo depois… não 

sei se as dádivas de sangue fazem parte, a Companhia também recolhe - tenho pena de não 

dar mas não posso por causa da doença mas, é uma actividade de extrema importância pois, 

sabe eu hoje os hospitais precisam, já foram auto-suficientes de sangue mas hoje, 

infelizmente, não são. 
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AB – Que resultados é que, para além da gratificação que já referiu, o que é que 

esta actividade de voluntariado traz a uma pessoa? 

MC – É assim, eu sinto-me muito bem porque eu sinto necessidade de ajudar os outros 

porque eu sou assim, porque acho que para além de tudo mais, eu sou muito crente e acho 

que para a minha evolução espiritual, não podia ser de outra maneira de não der alguma 

coisa de mim, mesmo que me descontassem alguma coisa, independentemente disso, eu 

gosto de ajudar. Nem que seja ouvir uma pessoa que precisa de desabafar. Por isso eu acho 

que nós todos temos uma função que não é só ganhar dinheiro e não só o nosso bem-estar. 

porque há muita gente, coitados, que não tiveram as possibilidades que nó tivemos de 

evoluir em termos de tirar cursos, de evoluir em termos profissionais, numa carreira e 

pronto, e são pobres de tudo, muitos deles. Para mim, acho que é muito importante. Em 

termos de empresa, como a empresa adere a esta responsabilidade social, já que me 

proporciona isso, eu também faço com que a empresa, em si, também corresponda aquilo a 

que se propões. Não sei se todas as empresas têm dado o mesmo que esta tem dado, se 

assim fosse, as coisas estariam muito melhores, que é a obrigação de todos, não é? 

AB – Acha que a actividade de voluntariado pode até trazer outra implicação da 

pessoa, do trabalhador para com a empresa? Sentir a empresa mais… 

MC – Exactamente, aproxima mais a empresa da sociedade, da pessoa, e dos próprios 

trabalhadores. 

AB – Daquilo que vê dos seus colegas, o que é que sente? 

MC – Eu acho que sim, as pessoas aderem, muito embora eu não faço para que sintam isso 

de mim. Eu, é porque eu me sinto bem, não é para que me olhem com aqueles olhos, de 

chefes e responsáveis que “ela é muito boazinha e portanto gosta de ir”. Eu não me importo 

de estar cá até às 8h se tiver que ser e fazer um voluntariado, mas pronto, eu sei que há 

pessoas que isso também representa porque ao fim e ao cabo se a empresa se propõe e há 

pessoas que não ligam nenhuma, é desmotivante até para uma empresa, não ter 

colaboradores que colaborem nos objectivos a que a empresa se propõe. Sejam eles 

especiais, sejam eles do que forem. Eu penso, não sei se estou a responder à sua pergunta. 

Por mérito que a Companhia nos dê em termos profissionais, nós não temos nada, que eu 

saiba. Podemos ter mérito próprio como pessoas…. Eu não estou a fazer isto ou aquilo para 

que me vejam com outros olhos. 

AB – Fá-lo de maneira despretensiosa …  

MC – Exactamente, no entanto, acredito que a empresa goste, não é, se a empresa adere é 

porque acho que a empresa sabe que tem pessoas para isso, uma vez que ela cede também 

tempo dela, despende dinheiro para lanches, para bilhetes de cinema…ora, se não tiver 

nenhum colaborador que vá colaborar… 
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AB – E na sua opinião, a empresa fá-lo como forma de publicitar, associar o seu 

nome à responsabilidade social… 

MC – Eu acho que a empresa para divulgar faz coisas mais altas, como sendo a colaboração 

nos Paralímpicos e nós, não levamos dístico, não levamos nada, portanto, neste voluntariado 

do dia-a-dia, não levamos qualquer, a nossa camisola é o projecto mão na mão e tenho a 

certeza que não é para associar o nome da Allianz. Agora tem realmente na responsabilidade 

social noutras áreas, como nos jogos em que levam  o equipamento, os sacos e as coisas da 

Allianz… 

AB – Gostava de lhe perguntar se há alguma coisa que queira acrescentar. O meu 

estudo é sobre a formação e o desenvolvimento das pessoas. Já disse alguma coisa 

sobre o desenvolvimento que o voluntariado proporciona. Não sei se quer 

acrescentar algo mais… 

MC – Deste campo, desenvolve por exemplo, nos ceguinhos desenvolve porque eu estou a 

rever, porque eu lembrava-me lá dos acentos se era para a esquerda ou para a direita e 

agora vou ali a doutora, como não vê, eu pergunto-lhe de o acento é agudo ou é grave e 

tudo isto eu acho que é uma aprendizagem e nós, no dia-a-dia … nesse campo, sim, noutro 

campo, como aquela formação, que eu possa aplicar… 

AB – Pois, não é tanto formação, é o desenvolvimento que isso pode trazer como 

trabalhador e como pessoa 

MC – Pois, como pessoa crescemos muito, para quem goste e quem está, como se costuma 

dizer, para aí virado, mas isso é realmente muito enriquecedor, ouvir as pessoas, os 

velhotes, as crianças…. 

AB – Muito obrigada! 

 


