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A média portuguesa fixa-se nos 
6,4% de voluntários, enquanto 
que o valor sobe para os 19,3% 
no Velho Continente. Na 
verdade, o INE adianta que 
apenas a Roménia e a Bulgária 
têm taxas de participação mais 
baixas do que a nossa.1

O setor sem fins lucrativos está a 
crescer em todo o mundo. Assim 
como as suas necessidades de 
profissionais nas áreas de 
recursos humanos, estratégia, 
marketing, tecnologias da 
informação, legal e outros 
serviços. No entanto, as 
organizações sem fins lucrativos, 
não dispõem de recursos 
financeiros suficientes para 
adquirir esses serviços. 2

Não existe no entanto, em 
Portugal nenhuma plataforma 
exclusivamente direcionada para 
o voluntariado de competências, 
que contribua para a expansão do 
trabalho Pro Bono, promova o 
networking e conecte os 
profissionais, as empresas e as 
organizações sem fins 
lucrativos.3

O problema

Source: 1 -Observador; 2 e 3 – Agência Empreendedores Portugal; 
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https://observador.pt/2019/11/25/voluntario-nao-e-sazonal-e-uma-forma-de-estar/
https://www.seagency.org/pro-bono-portugal/


“O dever da formação é parte integrante do 
compromisso sério do voluntário. Torna-se importante 
apostar na formação, adquirindo competências 
ajustadas á realidade atual e ás novas exigências da 
sociedade...”

Cáritas

3O problema

Programa de voluntariado Spread

Elevar o trabalho pro bono em Portugal

http://sites.ecclesia.pt/caritas.pt/cr/index.php?option=com_content&view=article&id=359:qualificacao-do-voluntariado--uma-aposta-na-qualidade&catid=11:voluntariado&Itemid=22


4

Um programa que seja o veículo de 
trabalho voluntariado de competências
em Portugal.

Spread commitment

A solução
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O Programa de 
Voluntariado Spread é 
uma estrutura de 
capacitação de um 
voluntário afim de 
permitir a ONGs acesso 
a mão de obra 
qualificada que de outra 
maneira não teriam 
recursos financeiros 
para a ter. Tem a visão 
de ser o veículo de 
excelência para o 
aumento do 
voluntariado de 
competências e a ponte 
entre profissionais, 
empresas e 
organizações sem fins 
lucrativos .  

Programa de voluntariado Spread

Elevar o trabalho pro bono em Portugal

A solução



6Para quem é?

O programa está desenhado 
para atrair talento individual 
e/ou atrair empresas que 
procurem aplicar a sua 
responsabilidade de uma forma 
estruturada e certificada.

O QUE O VOLUNTÁRIO LEVARÁ DO 
PROGRAMA

1
Aprender técnicas de gestão de fluxo 
de valor no terreno

2 Projeção Profissional

3 Network com especialistas

4
Out of box thinking – Saber aplicar 
ferramentas de negócio para inovação 
social e economia circular 

5
Formação certificada nos 8 passos de 
resolução de problemas da Toyota

6 Técnicas de Gestão PDCA

7 Tecnicas de Gestão de stakeholders

8
Possibilidade de representar o país no 
Global Spread Summit (2023)

BASE DE DADOS DE TALENTO

Abaixo a lista de algumas das aptidões 
e áreas que a Spread está 
constantemente à procura de talento 
para fazer parte do nosso programa de 
voluntariado: 

1. Engenharia Industrial / Produção

2. Gestão Empresarial

3. Cadeia de fornecimento

4. Logística

5. Operações

6. Data, Data Analysis

7. RH (Onboarding, Gestão de Talento)

8. Gestão de Projeto

9. Design, Marketing, Digital

Parte da estratégia Spread é 
estar constantemente a fazer 
intervenções em associações 
sem fins lucrativos a ajudar 
quem já ajuda. Estas 
intervenções estão desenhadas 
de uma maneira simplificada 
que permita rápida 
identificação de problemas, 
análise de oportunidade, 
estruturação da solução e 
desenho de um plano de 
execução para essa 
intervenção. 
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Trainee

Formação em
como identificar
oportunidades

Testes de 
aptidão

Spreader

Escolher 1 de 4 
especialidades

A jornada do voluntário

Formação                      

Coaching

Experimentação  

20%

10%

70%

Formação em
Cause Solving

Formação
Liderança
(opcional)

Recebeu
formação

Sabe aplicar
com supervisão

Sabe aplicar
sem supervisão

Sabe ensinar a 
outros

Formação inicial
(Ser voluntário

Spread)

Participação
em projetos

Spread
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O que é a Spread

• Conheça os fundadores - Benvindos
• Missão / Visão 
• Comportamentalmente – Ser voluntário

Aprender a ver – Go to Gemba
• 7 Desperdícios
• Mentalidade 5 S 
• VA / NVA / NNVA

Resolução de Problemas
• 8 Passos de Resolução de Problemas
• 5 Why’s / Paretto
• Triple Bottom line - Métricas

Criar fluxo de valor
• Variação Procura<>Oferta (inc. Takt Time)
• VSM
• Sistemas de comunicação Kanban

Gestão de Projeto
• Gerir uma equipa
• Quantificar e medir resultados
• Gerir stakeholders
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Formação em como identificar
oportunidades

Conteúdo da Formação – Cause Solving

Formação em Problem Solving

Formação Liderança (opcional)

Formação inicial (Ser voluntário
Spread)

FASE DA JORNADA CONTEÚDO / MÓDULO MINI LIÇÕES
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Formação em Cause Solving



Spread knowledge
Estratégia de implementação 2021

Q1 Q2 Q3 Q4

Planeamento
Criar

consciencialização
Publicar
projetos

Crescer o programa de 
voluntariado

Criar parcerias com 
ONGs e empresas

O programa de 
voluntariado da 
Spread faz parte da 
estratégia Spread 
Knowledge (Espalhar
Conhecimento) tem a 
intenção de ser 
usado como um 
veículo para 
disseminar a 
consciência e treinar 
habilidades básicas 
de gestão 
empresarial e o 
impacto que esse 
conhecimento pode 
ter aplicado à 
inovação social. 

Criar
consciencialização


