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Responsabilidade, Confiança, Colaboração, 
Inovação e Sustentabilidade. Estes são valores 
que fazem parte da nossa identidade e que 
marcam o compromisso da VdA para com toda a 
Comunidade. Valores que sublinham o nosso desígnio 
corporativo, enquanto parte de um ecossistema ao 
qual pretendemos acrescentar valor e para o qual 
queremos contribuir, ativamente, como agentes 
catalisadores de mudança positiva.

Acreditamos num mundo cada vez mais próximo, 
mais conectado, onde todos interagem com todos 
e todos dependem de todos. Mas, em tempos difíceis 
e incertos, em que o isolacionismo ganha terreno 
e a tendência parece ser fecharmo-nos em nós 
próprios, é crucial que as organizações e empresas 
entendam que o seu sucesso, longe de se reconduzir 
à (muito relevante) criação de “valor acionista” 
é, crescentemente, resultado de uma atuação 
responsável, focada na geração de prosperidade 
para as gerações atuais, sem comprometer o  
“capital natural” de que depende o sucesso das 
gerações futuras.

É com particular orgulho que registo que, para 
além do muito que vimos fazendo na prestação de 
serviços em regime pro bono (com um record de 
7146 horas de serviços prestados em 2019), a Área 
de Prática de Economia Social celebrou, com grande 
sucesso, o seu primeiro ano completo de atividade, 
profissionalizando uma resposta especializada da 
VdA às necessidades de um sector da economia que, 
sendo tão relevante, não é suficientemente valorizado. 

Este foi igualmente o ano em que a Fundação 
Vasco Vieira de Almeida desenvolveu relevantes 
projetos próprios no seu eixo principal — o da 
educação para a cidadania —, ao mesmo tempo 
que renovou e consolidou parcerias já estabelecidas, 
crescendo na colaboração com novos parceiros e 
disseminando conhecimento de forma genuinamente 
desinteressada.

Através do nosso Programa de Pro Bono e de RSC, 
temos vindo a construir bases sólidas para responder 
aos desafios da década que temos pela frente 
— a “década da ação”. Se, no decorrer de 2019, 
foram tantas as iniciativas que concorreram para o 
cumprimento dos nossos compromissos, é  com um 
enorme sentido de responsabilidade, e com muita 
confiança no futuro que, relativamente a 2020, a VdA 
reafirma o seu compromisso com o cumprimento 
da Agenda 2030 das Nações Unidas, por forma 
a contribuir para a concretização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), orientando a 
sua ação no respeito pelos dez princípios propostos 
pelo Pacto Global das Nações Unidas, iniciativa que 
integramos e com a qual estamos profundamente 
comprometidos.

Renovo o nosso agradecimento a todos os que nos 
têm acompanhado nesta jornada. Valorizamos muito 
o seu apoio e confiança e, sobretudo, reconhecemos 
o quanto têm sido fundamentais não apenas para nós, 
mas para o crescente contributo do Sector Privado 
para assegurar o respeito pelos Direitos Humanos 
e para a concretização de uma Cidadania Global.

João Vieira de Almeida
Managing Partner

Mensagem do Managing Partner Programa de RSC em 2019
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7146 horas 
Apoio Jurídico Pro Bono

732 horas  
Voluntariado 
Corporativo

623 horas  
Capacitação 3º Sector

+ 100 
Organizações apoiadas

6 
Campanhas Internas

13 
Parceiros 
Institucionais 

 – 9%  por colaborador

no consumo de energia

 – 32%  por colaborador  
no consumo de papel

Facts & Figures Programa de RSC em 2019



Os pilares da 
estratégia de 
sustentabilidade  
no Ecossistema VdA 2.
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Apoio jurídico 
Pro Bono

No contexto da atividade desenvolvida pela 
Fundação Vasco Vieira de Almeida, a VdA tem 
vindo a dar continuidade ao paradigma de 
intervenção cívica, com vista a contribuir para a 
construção de uma sociedade mais informada, 
integrada e inclusiva.

Em 2019, a Fundação Vasco Vieira de Almeida 
e a VdA privilegiaram a atuação colaborativa, 
através do trabalho em rede, estabelecendo 
novas parcerias e aprofundando as já existentes 
com os principais stakeholders nacionais e 
internacionais dos sectores social e ambiental. 
Neste âmbito, a Fundação Vasco Vieira de 
Almeida desenvolveu diversos projetos e 
associou-se a inúmeras organizações parceiras 
na organização de iniciativas conjuntas, com 
vista à promoção da educação, do conhecimento 
e da cultura como veículos para a promoção dos 
Direitos Humanos e do Estado de Direito.

Educação para 
a Cidadania

Em 2019 o programa Pro Bono, coordenado 
pela área de Economia Social da VdA, alargou 
horizontes, permitindo à Firma endereçar 
problemas societais relevantes na área da 
inclusão social, através do apoio a projetos 
de integração de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho ou de combate ao 
isolamento sénior. 

Destacamos ainda o apoio à implementação 
em Portugal de projetos internacionais de 
referência, bem como o reforço do apoio, pelos 
escritórios da VdA Legal Partners, a projetos 
sociais locais relevantes das jurisdições em que 
cada escritório atua. 

Finalmente, este também foi um ano em que 
nos focámos em promover a colaboração com 
(mais) organizações / projetos de referência 
da comunidade local da VdA Lisboa.

Em 2019, o programa de voluntariado 
corporativo da VdA, coordenado pela Fundação 
Vasco Vieira de Almeida, permitiu à Firma 
reforçar e aprofundar o seu compromisso 
de responsabilidade social e o exercício de 
cidadania coletivo, através da promoção de 
iniciativas que permitissem a participação de 
todos os colaboradores da Firma na resolução 
de problemas sociais e ambientais. Abrangente e 
inclusivo, este programa visa criar oportunidades 
de participação em ações de voluntariado 
corporativo de diverso tipo, promovendo a 
mobilização e interajuda entre advogados e 
colaboradores de áreas de gestão da Firma em 
torno de projetos sociais e ambientais relevantes.

A maioria das iniciativas são promovidas de 
forma integrada com organizações e projetos 
parceiros da VdA e da Fundação Vasco Vieira 
de Almeida, de entre os quais é de salientar o 
Programa GIRO 2.0, um programa anual com 
foco na Sustentabilidade, que é promovido pelo 
GRACE – Empresas Responsáveis e que envolve 
anualmente cerca de 1.000 voluntários de dezenas 
de empresas associadas.

Capacitação do 
Terceiro Sector

Em 2019, a VdA manteve-se empenhada em 
contribuir para o empoderamento de organizações 
sociais, através da realização de sessões de 
formação jurídica para os seus quadros, incluindo 
os dirigentes. 

Mantivemos, assim, a nossa já longa parceria 
com a ENTRAJUDA no contexto da qual 
contribuímos para a capacitação de inúmeras 
IPSS em diferentes áreas jurídicas, através 
da mobilização de mais de 20 advogados da 
Firma em Lisboa e no Porto, que colaboram 
para proporcionar oportunidades de formação 
contínua, contribuindo para aumentar a literacia 
jurídica destas organizações através de um melhor 
conhecimento dos seus direitos e obrigações legais, 
tendo em conta o seu especial enquadramento 
jurídico. 

Voluntariado 
Corporativo

Os pilares da estratégia de sustentabilidade 
no Ecossistema VdA

Em 2019 a VdA e a Fundação Vasco Vieira 
de Almeida organizaram, em conjunto, diversas 
campanhas solidárias internas alinhadas 
com as preocupações e eixos de intervenção 
estratégica da Firma, com o intuito de sensibilizar 
e mobilizar os seus colaboradores para 
contribuírem para causas sociais e ambientais 
relevantes, interpelando-os enquanto cidadãos 
responsáveis.

Acreditamos que estas iniciativas promovem 
não apenas uma maior compreensão de 
problemas sociais e ambientais particularmente 
críticos por parte dos colaboradores da Firma, 
como dão igualmente a conhecer internamente o 
trabalho de intervenção dos nossos parceiros que, 
em cada ano, são os beneficiários das campanhas 
solidárias levadas a cabo.

Sustentabilidade 
Ambiental

A sustentabilidade ambiental é um dos pilares 
do Programa de Responsabilidade Social da 
VdA, constituindo-se também como um dos 
eixos estratégicos da Fundação Vasco Vieira de 
Almeida. Neste sentido, empenhamo-nos, não 
apenas em promover de forma consistente a 
consciencialização coletiva da importância da 
adoção de práticas ambientais sustentáveis, como 
em reduzir, de ano para ano, a nossa pegada 
carbónica e outros tipos de impactos ambientais 
negativos. Em 2019, procurámos aprofundar 
a integração das preocupações ambientais no 
negócio, na já longa caminhada em direção à 
neutralidade carbónica, projeto no âmbito do qual 
efetivámos acrescidas medidas de sensibilização 
interna e de minimização do impacto ambiental da 
Firma através da otimização de recursos – energia 
e materiais.

Campanhas 
internas 
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Apoio Jurídico 
Pro Bono
2019: Principais  
projetos apoiados

Os pilares da estratégia de sustentabilidade 
no Ecossistema VdA

Programa Pro Bono na VdA 
Legal Partners: Colaboração 
VdA / RLA com VPA 
(Vision*Purpose*Action) 20/20 

Um dos destaques do programa Pro Bono em 
2019 consistiu na consolidação da sua estratégia 
de internacionalização, nomeadamente através da 
colaboração entre a VdA e a RLA com a VPA 20/20, 
uma organização angolana que tem como objetivo 
principal contribuir para a estruturação da rede 
de instituições de solidariedade social em Angola, 
servindo de ponto de encontro entre a procura e 
a oferta de trabalho voluntário e campanhas de 
voluntariado.

O início da colaboração com uma organização de 
direito angolano marca o início de uma nova etapa do 
programa Pro Bono da Firma, já que, durante os seus 
primeiros 10 anos, o apoio pro bono da Firma na rede 
VdA Legal Partners focou-se essencialmente no apoio 
à atividade local de ONGDs portuguesas – clientes 
pro bono da VdA – nestas jurisdições. O sucesso 
desta nova parceria leva-nos a acreditar que será 
crescentemente possível desenvolver um Programa Pro 
Bono alinhado com a estratégia de internacionalização 
da VdA, assegurando o impacto positivo da forma em 
todas as jurisdições em que opera.  

Campanha de crowdfunding para 
projeto de sustentabilidade no 
Nepal: parceria Biovilla e Five 
Treasures Project

Em 2019, a VdA juntou a Biovilla (um dos nossos 
mais antigos clientes pro bono) e a Five Treasures 
Project (projeto de turismo sustentável no Nepal), 
assegurando ainda o apoio jurídico pro bono 
necessário ao lançamento, em conjunto, de uma 
campanha de crowdfunding para a angariação de 
fundos destinados ao financiamento de um projeto 
de ecoturismo na aldeia de Ghunsa, no Nepal, 
contribuindo para a sustentabilidade financeira desta 
comunidade e de uma família desta localidade, que 
lidera o projeto.

Concretamente, os fundos angariados permitirão 
à família Dzonga no Nepal, construir, com materiais 
ecológicos, tradicionais e locais, um anexo à sua casa 
de família com 8 quartos e uma pequena padaria, 
que contribuirão para a criação de oportunidades de 
formação e emprego para a comunidade local.

“Fusão” de uma empresa 
social francesa com uma IPSS 
portuguesa: Vila com Vida  
(“VcV”) e Joyeux, uma história   
de colaboração

O projeto Joyeux em França (dedicado à integração 
de pessoas com deficiência no mercado de trabalho) 
encontrou na Associação VcV — inicialmente focada 
na oferta de formação para jovens adultos, com vista 
à sua integração no mercado de trabalho — o parceiro 
ideal em Portugal, para a internacionalização do seu 
projeto de apoio a pessoas com deficiência.

Numa parceria singular entre a VdA (em 
representação da Joyeux) e a Uría Menéndez — 
Proença de Carvalho (em representação da VcV), 
que trouxe para Portugal um projeto internacional 
de sucesso nesta área, uma equipa de advogados 
transversal da VdA colaborou em 2019 para definir um 
modelo de parceria inovador e ajustado a necessidades 
específicas. Este novo projeto vai permitir uma resposta 
social mais completa para o seu público-alvo, que 
por sua vez passa a beneficiar de uma estrutura que 
lhes assegura, não só a componente da formação / 
capacitação (para integração no mercado de trabalho) 
mas também a vertente da empregabilidade. 

Novas parcerias institucionais  
de apoio à comunidade: Polo 
Cultural  das Gaivotas  e Menos Hub

Em 2019, de entre as várias novas parcerias, 
destacamos duas novas parcerias institucionais 
celebradas ao abrigo do Programa Pro Bono da VdA, 
com dois projetos de referência da comunidade da 
VdA Lisboa. Através da parceria com o Polo Cultural 
das Gaivotas (um centro para a criação artística, 
promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, 
destinado a robustecer o sector cultural da cidade), 
a VdA assumiu o compromisso de prestar o apoio 
jurídico necessário a reforçar o conhecimento dos 
direitos dos profissionais do sector cultural da cidade 
(nomeadamente ao nível de direitos de autor) e de 
auxiliar no exercício de tais direitos. 

Já na parceria estabelecida com o Menos Hub 
(projeto que combina capacitação, mentoria e 
acesso a parceiros constituindo uma comunidade 
de entreajuda para micro-empreendedores 
sociais) a VdA comprometeu-se a contribuir para o 
empoderamento dos empreendedores apoiados por 
esta organização através da realização de sessões 
de formação sobre temas jurídicos relevantes para 
o desenvolvimento do seu negócio e prestação de 
esclarecimentos e serviços jurídicos especialmente 
relevantes para a respetiva atividade.

17
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Projeto de Literacia Jurídica  
— Legal Hackathon

Por identificar na tecnologia um veículo chave na 
implementação de projetos inovadores promotores 
do respeito pelos Direitos Humanos (Tech for Good), 
capazes de dar resposta aos desafios atuais da 
sociedade, a VdA e a Fundação Vasco Vieira de 
Almeida desenvolveram o projeto “App Literacia 
Jurídica”, integrado na Cátedra Lifelong Guidance 
and Counselling da UNESCO, no âmbito do qual 
organizaram o primeiro Legal Hackathon em Portugal, 
uma iniciativa que consistiu numa “maratona”  com 
a duração de 32 horas, e que teve como objetivo 
o surgimento de projetos capazes de promover a 
literacia jurídica dos cidadãos através da tecnologia, 
permitindo um mais eficaz e pleno exercício de 
cidadania. A iniciativa, organizada em parceria com 
a Start Up Lisboa, com inúmeras Universidades, com 
diversas Ordens profissionais, e com duas empresas 
tecnológicas (a OutSystems e a Microsoft) contou 
com mais de 180 candidaturas de jovens, de entre 
as quais foram selecionados 64 participantes, que 
se organizaram em 16 equipas multidisciplinares 
(engenharia, direito, gestão, medicina, etc) para 

Educação  
para a Cidadania
2019: Principais  
destaques

Educação para a Cidadania

Prémio Professor Francisco  
Vieira de Almeida

A Fundação Vasco Vieira de Almeida, em parceria 
com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
(FLUL) lançaram em dezembro de 2018 o Prémio 
Professor Francisco Vieira de Almeida, cuja divulgação 
foi promovida ao longo de todo o ano de 2019, através 
de diversas iniciativas. 

Este prémio, de caráter bianual, insere-se no 
eixo cultural da atividade da Fundação, visando 
promover a revelação de novos talentos e trabalhos 
de investigação nas diversas áreas das Humanidades 
e Ciências Sociais.

O autor do trabalho vencedor receberá um prémio 
no valor de 20.000 Euros (acrescido de um valor até 
5.000 Euros para publicação da obra). 

Projeto InclusivaMente 

A VdA e a Fundação Vasco Vieira de Almeida, 
em parceria com a EAPN Portugal – Rede Europeia 
Anti-Pobreza, desenvolveram em 2019 o projeto 
“InclusivaMente: Direitos Humanos no envelhecimento 
e saúde mental”, no âmbito do qual foram 
organizadas 10 ações de capacitação, para mais 
de 90 entidades da economia social que trabalham 
na área da prestação de cuidados a pessoas 
dependentes ou com capacidade diminuída. As 
ações de 2019 tiveram lugar em 10 distritos do país 
(Bragança, Leiria, Setúbal, Évora, Funchal, Castelo 
Branco, Guarda, Braga, Porto e Faro), sendo os 
restantes distritos cobertos ao longo de 2020.

O Projeto InclusivaMente surge no contexto da 
recente aprovação do regime jurídico do Maior 
Acompanhado, com o objetivo de contribuir para a 
consolidação de práticas esclarecidas e informadas 
no âmbito da prestação de cuidados a pessoas 
dependentes e/ou com capacidade diminuída, através 
da capacitação das organizações do sector social e 
dos cuidadores informais para um exercício inclusivo, 
pleno e responsável da cidadania.

responder à questão “Como aproximar os cidadãos 
do Direito através da tecnologia?”. Todas as equipas 
contaram com o apoio de uma larga rede de mentores 
composta por profisisonais de entidades parceiras 
(incluindo diversos advogados da VdA, das diversas 
áreas do direito relevantes para o desafio lançado). 
A equipa vencedora, constituída por dois engenheiros/
programadores e duas juristas que nunca tinham 
trabalhado juntos, desenvolveu um projeto de literacia 
jurídica, que consiste num algoritmo que permite 
não apenas analisar e classificar o nível de “legalês” 
(linguagem técnico-jurídica) de documentos, como 
transformá-los numa linguagem acessível para o 
cidadão comum. O júri foi presidido pelo Presidente 
do Instituto Superior Técnico, Professor Arlindo de 
Oliveira, tendo o primeiro prémio, no valor de 7.000 
Euros, sido entregue àquela equipa, e o segundo e o 
terceiro prémio (no valor, respetivamente, de 2.000 
Euros e 1.000 Euros) entregue a duas outras equipas, 
também elas constituídas por jovens com diferentes 
tipos de formação académica.

Os pilares da estratégia de sustentabilidade 
no Ecossistema VdA
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Estágio de Vida  
da Patrícia Tauzene

No âmbito da parceria estabelecida desde 2016 
entre a Girl MOVE Academy, a Fundação Vasco Vieira 
de Almeida e a VdA, a Firma recebeu em 2019 a 
Patrícia Tauzene, girl mover apaixonada por reinventar 
formas de contrariar o insucesso e abandono escolar 
através da música, que fez o seu “Estágio de Vida” 
no escritório da VdA em Lisboa.

No final do seu estágio deu um magnífico concerto 
na VdA no qual apresentou também a sua história 
de vida: uma lição de força e de vontade de fazer 
diferente. 

Implementação dos Projetos VdA 
Got Social Talent 

No âmbito do “concurso” interno “VdA Got 
Social Talent”, a VdA e a Fundação Vasco Vieira de 
Almeida arrancaram, em 2019, com a preparação de 
quatro dos projetos propostos pelos colaboradores 
da VdA, que foram selecionados para passar à 
fase de implementação. O projeto “Não Caias na 
Rede!” tem como finalidade criar awareness junto 
de crianças e jovens adolescentes para os riscos, 
perigos e impactos da utilização não segura dos 
meios digitais. O projeto “Encontro(s) com Impacto”, 
visa a criação de uma plataforma colaborativa que 
coloque em contacto empresas e organizações da 
Economia Social, numa ótica de partilha de recursos 
e construção conjunta de projetos com impacto 
positivo na Comunidade. O projeto “Papel do Bairro” 
tem como objetivo criar uma rede corporativa, 
no eixo Santos/Cais do Sodré, que mobilize as 
empresas num esforço conjunto de promoção da 
sustentabilidade e responsabilidade social, através 
da recolha e reciclagem de papel a ser entregue ao 
Banco Alimentar no âmbito da sua iniciativa “Papel 
por Alimentos”. Finalmente, o projeto AgarrArte 
tem como missão promover o acesso a diferentes 
formas de expressão artística por parte de crianças 
e jovens em situação socioeconómica desfavorecida, 
permitindo-lhes, nomeadamente, contacto com obras 
e manifestações artísticas e culturais bem como com 
o processo criativo de artistas.

ProChild CoLab 
A Fundação Vasco Vieira de Almeida é associada 

fundadora do ProChild Against Poverty and Social 
Exclusion, um Laboratório Colaborativo (CoLAB) 
constituído em 2018 que visa congregar esforços 
entre Universidades e diversos parceiros sociais 
públicos e privados para desenvolver uma estratégia 
nacional no combate à pobreza e à exclusão social 
na infância, enquadrada numa abordagem científica 
transdisciplinar e inovadora.

Atualmente, o ProChild reúne 16 parceiros 
académicos e entidades públicas e privadas, que 
se associam para desenvolver soluções inovadoras 
para problemas atuais complexos de larga escala, 
de natureza multidisciplinar, com impacto social e 
económico significativo, apoiado num sólido modelo 
de governação.

Os pilares da estratégia de sustentabilidade 
no Ecossistema VdA
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Projeto Parque Nacional  
da Gorongosa

No âmbito do protocolo de colaboração com o 
Parque Nacional da Gorongosa (PNG), a VdA apoia 
o Projeto de Educação de Crianças Vulneráveis 
através do equipamento de cinco escolas na zona 
Tampão do PNG. Em 2019, duas colaboradoras da 
VdA, integrantes da equipa vencedora do prémio do 
VdA Got Social Talent, visitaram o Parque, tendo tido 
oportunidade de conhecer as atividades do Projeto, 
nomeadamente em uma das escolas já equipadas 
pela VdA e nos Clubes de Raparigas.  

Capacitação do 
Terceiro Sector: 
Principais destaques 
em 2019

Branqueamento de capitais: 
entrada em vigor de obrigações 
de compliance legal para as 
Organizações Sem Fins Lucrativos 

Com a entrada em vigor das obrigações de 
registo do beneficiário efetivo, também aplicáveis às 
organizações sem fins lucrativos, a VdA organizou 
em 2019 duas sessões de esclarecimento quer sobre 
estas novas obrigações quer sobre as relativas ao 
combate e prevenção ao branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo.

A primeira sessão foi dirigida aos clientes pro bono 
e parceiros institucionais da VdA, tendo a segunda 
sessão sido organizada em parceria com o Centro 
Português de Fundações e focada no impacto destas 
novas obrigações no sector fundacional.

Os pilares da estratégia de sustentabilidade 
no Ecossistema VdA
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Programa Social Leapfrog: um 
programa de capacitação em rede 
e inovador

Arrancou em 2019, numa parceria com a Nova 
School of Business and Economics (Nova SBE),  
a primeira edição de um programa de capacitação 
pioneiro e inovador, o Social Leapfrog, promovido 
pela Nova SBE e apoiado financeiramente pelo BPI 
e a Fundação “la Caixa”.  

Neste programa, durante três anos, são apoiados 
até 10 projetos de empreendedorismo social, pela rede 
de parceiros da Nova SBE com o objetivo de permitir 
a estas organizações darem um “leapfrog” em termos 
de impacto social e sustentabilidade financeira. 

Cerca de 20 advogados da VdA asseguraram, 
na fase de diagnóstico da edição piloto do programa, 
a realização de uma due diligence legal às 
organizações selecionadas, com o objetivo tanto de 
identificar questões legais prioritárias a corrigir, como 
de efetuar uma avaliação de compliance abrangente, 
que permitiu identificar pontos de melhoria e explorar 
oportunidades para maximização do impacto social/
ambiental dos diversos projetos.

Programa de Aceleração Grow 
Innovation powered by IRIS:  
contributo da VdA para o 
empoderamento de projetos de 
inovação e empreendedorismo 
social 

Em 2019 iniciámos a nossa colaboração com 
o projeto IRIS, assegurando a realização de uma 
Masterclass jurídica na 1.ª Edição do Programa de 
Aceleração Grow Innovation, integrada num conjunto 
de ações de formação e mentoria especializada, 
proporcionadas por diversas entidades, incluindo, 
a Universidade do Porto, o Montepio, a Essência 
Completa e o IES — Social Business School. 

Este programa de capacitação, com uma duração 
de 5 meses, destina-se a empoderar equipas de 
projetos de empreendedorismo e inovação social, que 
procurem resolver e/ou minimizar problemas sociais ou 
ambientais através de soluções inovadoras.

Capacitação do Terceiro Sector

Inclusão das pessoas com 
deficiência no mercado de 
trabalho: “Lei das quotas” 

Em 2019, a VdA realizou uma sessão de 
esclarecimento sobre os impactos do novo 
enquadramento legal em matéria de recrutamento 
inclusivo, com destaque para o funcionamento 
do sistema de quotas, os apoios e incentivos à 
contratação e o apoio técnico na adaptação dos 
postos de trabalho, a qual contou com a participação 
da CITE, IEFP, Inclusive Community Forum (ICF), 
Associação VilacomVida, Auchan Retail Portugal 
e Randstad Portugal.

Empreendedores apoiados 
pela Menos Hub: Sessão de 
esclarecimentos & speed mentoring 
powered by VdA

Em 2019 ocorreu também a primeira sessão 
de esclarecimentos e speed mentoring aos 
empreendedores apoiados pela Menos Hub, um 
projeto incubado na Casa do Impacto (uma iniciativa 
de apoio ao empreendedorismo social da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa). 

Nesta primeira sessão, a VdA focou-se em 
transmitir aos empreendedores um conjunto de 
conselhos / esclarecimentos relevantes para a 
escolha e o momento mais adequado para a 
constituição de um (ou vários) veículos jurídicos, 
após o desenvolvimento de uma ideia de negócio. 
Seguiu-se uma sessão de speed mentoring em que 
os promotores dos projetos tiveram oportunidade de 
esclarecer dúvidas jurídicas concretas no âmbito da 
implementação dos seus projetos.  

Os pilares da estratégia de sustentabilidade 
no Ecossistema VdA
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Horta VdA – projeto m2

A Fundação Vasco Vieira de Almeida aderiu 
ao Projeto m2, promovido pela Associação BIPP 
— Inclusão para a Deficiência, no âmbito do seu 
Programa “SEMEAR na Terra”.

Este projeto tem como objetivo promover a 
empregabilidade e a integração socioprofissional 
de jovens e adultos com dificuldade intelectual 
e do desenvolvimento, através de formação 
certificada e integração em atividades de produção 
e transformação agrícola biológica.

Neste âmbito, a Fundação VVA contribui para 
a manutenção de uma horta biológica de cerca 
de 400m2 que é cuidada e tratada por jovens e 
adultos apoiados pela Associação e que contou 
com o apoio dos colaboradores da VdA numa ação 
de voluntariado corporativo.

Participação no projeto-piloto 
GIRO 2.0

Reconhecendo a importância e o potencial 
das parcerias entre as empresas e organizações 
sociais, o GRACE reestruturou a sua iniciativa de 
voluntariado corporativo, apresentando-a num novo 
formato, o GIRO 2.0, um programa anual centrado 
na sustentabilidade e alinhado com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável com um caráter de 
maior continuidade e ligação à comunidade. 
A implementação deste Programa permite aumentar 
as ações junto das organizações locais e dos projetos 
do Terceiro Sector, aproximar as empresas às 
entidades de economia social e às suas necessidades 
e facilitar o envolvimento dos colaboradores em ações 
de voluntariado a longo prazo.

A VdA foi uma das empresas a associar-se ao 
projeto piloto do GIRO 2.0, tendo participado em 
sete ações de voluntariado promovidas pelo GRACE 
e desenvolvidas em parceria com as instituições: 
Associação BIPP — Inclusão para a Deficiência,  
Parque Biológico de Gaia,  Quinta Essência e Renovar 
a Mouraria.

Junior Achievement Portugal

No ano letivo 2018/2019, 34 voluntários da VdA 
implementaram programas de educação para o 
empreendedorismo em turmas do ensino básico e 
secundário, contabilizando cerca de 350 horas de 
voluntariado e impactando mais de 530 alunos.

A JAP é a maior organização mundial de 
educação para o empreendedorismo que tem por 
missão inspirar e preparar crianças e jovens para 
terem sucesso numa economia global através de 
experiências transformadoras com base em três 
áreas: Cidadania e Literacia Financeira, Educação 
para o Empreendedorismo e Competências para 
a Empregabilidade. 

Centro de Apoio ao Sem Abrigo 
(CASA) & Associação BIPP —
Semear

A VdA e a Fundação Vasco Vieira de Almeida 
associaram-se ao movimento GivingTuesday 
Portugal — uma iniciativa internacional que pretende 
contrariar o consumismo associado à Black Friday 
—, organizando várias iniciativas de solidariedade 
corporativa, entre as quais uma ação de voluntariado 
em parceria com o CASA (Centro de Apoio aos 
Sem-Abrigo) e com a Associação BIPP — Semear, 
no âmbito da qual 34 colaboradores da VdA 
participaram na distribuição de refeições quentes, 
confecionadas com os produtos agrícolas do projeto 
m2, a pessoas em situação de sem-abrigo.

Jantar Comunitário Serve the City
Por acreditar na importância da proximidade e do 

convívio para a valorização e inclusão de pessoas 
socialmente fragilizadas, a VdA associou-se uma 
vez mais ao Serve the City na organização de um 
jantar comunitário no Porto, onde participaram 35 
voluntários da VdA, que, juntamente com os seus 
familiares e com clientes da Firma, serviram um 
jantar a pessoas em situação de sem-abrigo.

Voluntariado Corporativo

Voluntariado 
Corporativo
2019: Principais ações 
desenvolvidas

Os pilares da estratégia de sustentabilidade 
no Ecossistema VdA
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O Programa de Sustentabilidade Ambiental da 
VdA — o Projeto Verde — é desenvolvido através da 
Fundação Vasco Vieira de Almeida com vista a gerar 
alterações de comportamentos dos colaboradores 
e minimizar fortemente o impacto ambiental da 
operação da Firma através da otimização de recursos 
— energia, água e materiais. 

O Projeto Verde promove ativamente a adoção 
de práticas e hábitos sustentáveis, tanto pela VdA 
como pelos seus colaboradores, acelerando o 
alcance da neutralidade carbónica, fazendo ainda a 
monitorização e reporte de consumos com impacto 
ambiental, com base em metas de desempenho 
e da divulgação trimestral dos resultados aos 
colaboradores da Firma, através do Barómetro Verde.

As novas instalações da VdA foram dotadas de 
painéis solares que asseguram energia renovável 
autoproduzida, de um sistema de iluminação 

inteligente com recurso generalizado a tecnologia 
LED, a qual não apenas apresenta menores 
consumos e maior tempo de vida, como permissão/
inibição da iluminação dos espaços de trabalhos 
através de detetores de presença, garantindo que 
a iluminação é desligada sempre que o espaço 
não está ocupado. As tecnologias disponíveis 
implementadas nas novas instalações apontam para 
uma redução do consumo de eletricidade de até 80%. 
Foram também implementadas metas de melhoria de 
desempenho para o período 2019 – 2022.

Foram ainda implementadas diversas medidas no 
que respeita à redução do consumo de papel, sendo 
os colaboradores da VdA informados, através de 
relatórios individuais da “quantidade de árvores” 
que cada um “consumiu” em cada mês (User 
environmental impact report).

Foi feita ainda uma forte aposta na separação de 
resíduos, incluindo a disponibilização de um Ponto 
Eletrão da Amb3E para depósito de resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos, lâmpadas e 
pilhas usadas, sendo incentivada a utilização de 
pilhas recarregáveis.

Continuamos a ser parceiros do Projeto “Green 
Cork — Reciclagem de Rolhas de Cortiça”, uma 
iniciativa promovida pela Quercus — Associação 
Nacional de Conservação da Natureza que tem 
por objetivo unir a reciclagem à conservação da 
natureza e promover a economia circular. Este 
projeto possibilita que as rolhas de cortiça sejam 
recicladas e que o valor dessa cortiça seja aplicado 
na reflorestação com espécies originais da flora 
portuguesa através do projeto Floresta Comum.

A compensação das nossas emissões carbónicas 
é feita através do Protocolo celebrado com a Tapada 

Nacional de Mafra, nos termos do qual a VdA apoia 
a gestão de uma área de 31 hectares, ocupada por 
povoamentos mistos de folhosas e resinosas, com 
uma capacidade de sequestro de 60t de CO2 (Zona 
de Carbono Zero VdA).         

Por último, e apostando numa política de 
mobilidade sustentável, foi instalada na garagem 
da VdA em Lisboa o sistema Power DOT, oferecendo 
deste modo aos colaboradores da Firma uma 
solução de carregamento para veículos elétricos, 
que permite reduzir a pegada carbónica. Estas 
medidas são adotadas no contexto de aprovação, 
pela Comissão Europeia, do Green New Deal 
— o mais ambicioso pacote de medidas de transição 
sustentável verde alguma vez adotado — que 
tem como objetivo tornar o continente europeu o 
primeiro a ser climate-neutral até 2050.

Sustentabilidade Ambiental: Projeto Verde da VdA

Sustentabilidade 
Ambiental:  
Projeto Verde 
da VdA

Os pilares da estratégia de sustentabilidade 
no Ecossistema VdA
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Campanhas 
internas

Campanha Iron Brothers
A VdA e a Fundação Vasco Vieira de Almeida 

associaram-se ao Iron Brothers, um projeto que 
nasceu da vontade de dois irmãos — um atleta 
amador e outro com paralisia cerebral — em apoiar 
a APCL — Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa 
através da participação em provas de IRONMAN.

Neste âmbito, aliando a reciclagem e a 
sustentabilidade ambiental a iniciativas de apoio 
social com o foco em públicos vulneráveis, a VdA e a 
Fundação Vasco Vieira de Almeida participaram no 
“Tampeonato”, um concurso entre empresas que teve 
em vista a angariação de tampas de plástico.

A iniciativa decorreu entre os meses de junho e 
agosto nas instalações da VdA em Lisboa e no Porto, 
tendo sido recolhidos cerca de 40 Kg de “tampinhas” 
cujo valor reverteu para a aquisição de gruas de 
higiene, cadeiras de rodas, cadeiras de banho e outros 
aparelhos que foram entregues a famílias carenciadas 
com pessoas com paralisia cerebral a cargo.

Campanha Re-Cooperar
Teve lugar nos escritórios da VdA em Lisboa e no 

Porto, a Campanha RE-COOPERAR, promovida pela 
Fundação Vasco Vieira de Almeida, com o objetivo de 
incentivar um consumo mais sustentável e seguindo 
uma lógica de economia circular de reutilização, 
recuperação e reciclagem.

No âmbito desta Campanha, os colaboradores 
da VdA tiveram oportunidade de apoiar diversas 
entidades sem fins lucrativos parceiras da Fundação 
e da VdA, através da doação de artigos usados em 
bom estado.

Participaram na Campanha os parceiros: 
Academia do Johnson, Associação Conversa 
Amiga, Comunidade Vida e Paz, Parque Nacional 
da Gorongosa, Pikikos e VPA 2020 (em Lisboa) e 
Associação Vida Norte (no Porto).

Venda de Natal
A VdA organizou a 4ª edição da Venda de Natal 

solidária, no escritório de Lisboa. Participaram 
algumas das entidades parceiras e clientes Pro Bono, 
entre as quais a Associação BIPP, Bam & Boo,  
Centro de Bem-Estar Social de Coz, DOME Ethical 
Store, Filhos do Coração, Just a Change e Leigos para 
o Desenvolvimento.

KILAWMANJARO
Numa iniciativa inédita e improvável, 29 

advogados e outros colaboradores de 9 firmas de 
advogados, juntaram-se para, unindo esforços 
numa demonstração extraordinária de colaboração 
e solidariedade, conquistarem em conjunto, 
os 5.895 metros do Kilimanjaro, o cume de África.

Com os donativos das sociedades de advogados 
participantes, o KILAWMANJARO gerou 40.000 euros, 
que foram repartidos igualmente entre as organizações 
sem fins lucrativos Academia do Johnson e o Just 
a Change.

Campanha de Natal
Anualmente, a VdA organiza uma Campanha de 

Natal interna que tem como objetivo reforçar o apoio 
da Firma a um projeto particularmente relevante no 
contexto dos objetivos anualmente traçados. Num 
ano em que um dos temas chave foi o da integração 
inclusiva de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho, apoiámos a Associação BIPP — Inclusão 
para a Deficiência, através do Projeto SEMEAR: Terra 
de Oportunidades — um negócio social inclusivo que 
tem como objetivo promover a empregabilidade e 
a integração socioprofissional de jovens e adultos 
com dificuldade intelectual e do desenvolvimento 
(“DID”), através de formação certificada e integração 
em atividades de produção e transformação 
agrícola biológica. No contexto da Campanha de 
Natal, foram muitos os colaboradores da VdA que 
contribuíram para o projeto, permitindo a angariação 
de quase 3.500 euros, contribuindo desta forma 
para a capacitação técnica e profissional dos jovens 
formandos da Associação BIPP. 

Campanha de Consignação  
do IRS

Anualmente, a VdA organiza uma campanha de 
Consignação do IRS, na qual dá a conhecer aos 
colaboradores o trabalho de alguns dos projetos 
parceiros e clientes Pro Bono, de modo a sensibilizar 
para a importância da consignação do IRS.

Campanha “Ajuda a Moçambique”
Face à calamidade provocada pelo ciclone IDAI, em 

Moçambique, a VdA organizou uma campanha interna 
de sensibilização e recolha de contributos financeiros, 
no âmbito da qual apoiou uma das entidades 
parceiras da Firma, a Girl MOVE Academy, que atua 
no terreno, junto das comunidades locais afetadas 
pelo ciclone. A adesão à Campanha contribuiu, numa 
primeira fase, para a distribuição de vouchers para 
bens de primeira necessidade a 400 famílias da rede 
Girl MOVE, mapeadas pela equipa local, com um 
impacto em cerca de 1.600 pessoas, para 
a garantia de apoio logístico na receção e distribuição 
de bens enviados de Portugal e para identificação e 
canalização dos apoios existentes para as jovens e 
famílias da rede Girl MOVE. Numa segunda fase, este 
apoio permitiu a continuidade no acesso à educação 
de mais de 2.000 alunos.



Colaboração 
em 20193.
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“None of us is 
better than all 
of us”

O ODS 17 (Parcerias para a Implementação dos 
Objetivos) encerra em si um dos principais pilares do 
Programa de Pro Bono e RSC da VdA: colaboração 
e trabalho em rede como veículos-chave para a 
implementação de projetos integrados que vão ao 
encontro das necessidades das comunidades e 
contribuam para a defesa dos Direitos Humanos e 
para a capacitação do exercício da cidadania ativa.

Em 2019, a VdA reafirmou o seu compromisso com 
os seus parceiros e com a comunidade, sobretudo 
a três níveis: (i) investimento social, (ii) promoção e 
participação em redes colaborativas e (iii) enabler 
social e aproximação entre stakeholders.

Just a Change
O Just a Change (JAC) reabilita casas de pessoas em 

Pobreza Habitacional, envolvendo voluntários e toda a 
comunidade. Com o Projeto de Disseminação, apoiado 
pela VdA em conjunto com outros financiadores 
privados e públicos, a JAC propõe-se a difundir a 
solução de reabilitação por toda a Área Metropolitana 
de Lisboa e pelo País, implementando um modelo 
de Franchising Social. O objetivo principal é permitir 
que Franchisados independentes possam responder 
diretamente às causas do problema: reabilitar a casa, 
para permitir a reconstrução da Vida, mitigando os 
efeitos da Pobreza Habitacional nas várias dimensões 
da vida do beneficiário (abrigo estrutural, conforto, 
saúde, bem-estar e amor-próprio). 

Teach for Portugal 
A Teach For Portugal é uma Organização Não 

Governamental, congénere da Teach For All, que 
tem como missão garantir que todas as crianças 
têm acesso às mesmas oportunidades de educação, 
independentemente do seu enquadramento 
socioeconómico. 

No contexto da sua missão e eixos de intervenção, 
a Fundação Vasco Vieira de Almeida integra este 
projeto, no âmbito do Programa das Parcerias para o 
Impacto, com o intuito de contribuir para a promoção 
de respostas educativas que garantam que todas as 
crianças têm acesso às mesmas oportunidades para 
atingir o seu potencial máximo de desenvolvimento.

O instrumento de financiamento Parcerias para o Impacto tem como objetivo 
financiar a criação, desenvolvimento ou crescimento de projetos de inovação 
social, em formato de cofinanciamento com investidores sociais, estimulando  
a filantropia de impacto e contribuindo para um modelo de financiamento mais 
estável, eficaz e duradouro.

Em 2019 a VdA continuou a apostar fortemente 
no desenvolvimento do ecossistema de investimento 
social em Portugal, nomeadamente através da 
prestação de assessoria pro bono ao Fundo Bem 
Comum, na qualidade de co-investidor do Fundo para 
a Inovação Social (FIS). Neste contexto, operou-se 
o investimento daqueles fundos de investimento em 
projetos promovidos por organizações promotoras 
de seis projetos de inovação social com modelos 
de negócio sustentáveis: a WeCareOn (plataforma 

que torna serviços de saúde e bem estar acessíveis 
online), WeChangers (plataforma que permite 
mapear e conectar o ecossistema de impacto), Loop 
Circular (solução inovadora aplicada à economia 
circular), My Eyes (aplicação móvel que ajuda pessoas 
com deficiência visual a comunicar com o mundo), 
a UBBU (Academia de Código Júnior, plataforma para 
o ensino da Ciência da Computação e Programação a 
crianças) e a Color Add (solução inovadora para  
o daltonismo).

Fundação Vasco  
Vieira de Almeida  
como investidor social 

Investimento social em Portugal: apoio ao Fundo 
Bem Comum nas operações de coinvestimento 
com o Fundo para a Inovação Social (FIS)
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VdA na Direção do GRACE
A VdA é uma das empresas associadas do 

GRACE - Empresas Responsáveis, uma associação 
sem fins lucrativos constituída em 2000 com vista 
a apoiar as empresas portuguesas na promoção e 
desenvolvimento de iniciativas de responsabilidade 
social, através da colaboração e partilha de boas 
práticas entre os seus mais de 170 associados.

A VdA participa em diversas iniciativas e eventos 
promovidos por esta entidade, detendo até ao final de 
2020 o cargo de Presidente da Direção do GRACE.

Colaboração em 2019 Colaboração em 2019

Lançamento da Aliança 
Pro Bono em Portugal

2019 foi também o ano do lançamento da Aliança 
Pro Bono, apresentada no final do Dia Pro Bono 
2019 e resultante do compromisso assumido por um 
conjunto de Firmas e advogados para, em conjunto, 
contribuírem para mitigar o elevado número de 
necessidades de apoio jurídico que se verificam 
em Portugal e que não têm resposta adequada ou 
suficiente.

A Aliança tem como principal foco, a conjugação 
de esforços entre Colegas com diversidade de 
competências e disponibilidade de recursos tendo 
em vista uma maior e mais coordenada capacidade 
de resposta às solicitações de apoio jurídico pro 
bono recebidas diretamente pelas/os Signatárias/os 
da Aliança, através de clearing houses ou de outras 
entidades sem fins lucrativos.

Integração da Fundação Vasco 
Vieira de Almeida no grupo 
Impact 2030 e participação  
na constituição de um Regional 
Impact Council

A Fundação Vasco Vieira de Almeida aderiu 
à rede portuguesa do IMPACT 2030, uma rede 
colaborativa liderada pelo sector privado que tem 
como missão contribuir para o cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
e da Agenda 2030 das Nações Unidas, investindo 
o capital humano das empresas em programas de 
voluntariado corporativo alinhados com os ODS 
que criem impacto positivo tanto nos colaboradores 
como nas entidades da economia social.

Subscrição do Guia CEO sobre  
os Direitos Humanos

João Vieira de Almeida associou-se ao grupo 
de CEOs portugueses signatários do Guia do CEO 
sobre os Direitos Humanos”, promovido pelo BCSD 
Portugal. A versão portuguesa do “CEO Guide for 
Human Rights” lançado pelo World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD) tem em vista 
a promoção e a integração do respeito pelos Direitos 
Humanos na gestão responsável das empresas, 
potenciando o impacto positivo que podem ter na 
sociedade.

Promoção  
e participação  
em redes colaborativas
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Dia Pro Bono 2019
No ano de lançamento da área de Economia Social 

da VdA, que assegura, também, a coordenação do 
programa Pro Bono, a Firma liderou a organização 
do primeiro Dia Pro Bono em Portugal, a qual foi 
realizada, numa lógica de colaboração, por seis firmas 
de advogados e as duas clearinghouses a operar em 
Portugal — a Pro Bono Portugal e a TrustLaw. 

Esta iniciativa pioneira em Portugal, decorreu no dia 
8 de novembro e inseriu-se no âmbito da European 
Pro Bono Week, que em 2019, teve lugar em cidades 
como Paris, Madrid, Milão, Frankfurt e Bruxelas.  

O encontro contribuiu para aproximar “stakehoders” 
e promover o debate e reflexão sobre necessidades 
e boas práticas de colaboração entre Sociedades 
de Advogados, Clearinghouses, Organizações Sem 
Fins Lucrativos e estudantes de Direito, assim como 
para a criação de sinergias entre stakeholders da 
comunidade Pro Bono legal em Portugal.

Ecossistema VdA: 
Enabler social  
e aproximador   
de Stakeholders
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Projeto Women2Women Portugal 
A VdA associou-se à Women2Women Portugal, 

tendo recebido no escritório de Lisboa as 75 
participantes da primeira edição desta iniciativa para 
uma conferência dedicada ao tema do ativismo e 
empreendedorismo.

A Women2Women Portugal tem como missão 
reunir anualmente jovens raparigas portuguesas, 
entre os 16 e os 21 anos, para um programa intensivo 
em liderança feminina transformadora. 

Durante o Programa, as jovens recebem formação 
em empreendedorismo e em técnicas de gestão de 
projetos, no âmbito da qual desenvolvem projetos 
com impacto a serem implementados nas suas 
comunidades após o Programa.
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Evento anual das Fundações de 
Empresa “O papel das Fundações 
de Empresa na implementação 
dos ODS”

A Fundação Vasco Vieira de Almeida, em conunto 
com o Centro Português de Fundações (CPF) e o 
GRACE, com o apoio do CEIIA — Centre of Engineering 
and Product Development, organizaram a 2ª 
Conferência sobre as Fundações de Empresa, este ano 
dedicada ao contributo das Fundações de Empresa 
para a implementação dos ODS. A conferência, 
com participação internacional, pretendeu colocar 
na agenda o papel das Fundações de Empresa no 
cumprimento da Agenda 2030 das Nações Unidas, 
uma missão de todos e para todos que exige o 
envolvimento dos diversos stakeholders da sociedade.

Lançamento Teach for Portugal 
O lançamento do projeto da Teach for Portugal teve 

lugar no auditório do escritório da VdA em Lisboa.
Num auditório repleto, esta sessão contou com 

a presença surpresa e participação inspiradora do 
Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de 
Sousa, e deu o mote para o início da implementação 
dos Programas nas escolas no ano letivo 2019/2020. 

A Teach For Portugal é uma Organização Não 
Governamental, congénere da Teach For All, que 
tem como missão garantir que todas as crianças 
têm acesso às mesmas oportunidades de educação, 
independentemente do seu enquadramento 
socioeconómico.



Trabalho 
em rede 
e parcerias



Apoio Jurídico Pro Bono

Campanha  
de crowdfunding 
para projeto 
de sustentabilidade 
no Nepal: parceria 
Biovilla e Five 
Treasures Project

“Fusão” de uma 
empresa social 
francesa com uma 
IPSS portuguesa: 
Vila com Vida  
(“VcV”) e Joyeux, 
uma história 
de colaboração

Novas parcerias 
institucionais  
de apoio à comuni-
dade: Polo Cultural 
das Gaivotas  
e Menos Hub

Programa Pro Bono 
nas jurisdições VdA 
Legal Partners: 
Colaboração VdA / 
RLA com VPA
(Vision*Purpose 
*Action) 20/20 



Educação para 
a Cidadania

Projeto de Literacia 
Jurídica  
– Legal Hackathon

Prémio Professor 
Francisco  
Vieira de Almeida

Projeto 
InclusivaMente

 

Estágio de Vida  
da Patrícia 
Tauzene

ProChild CoLab 

Implementação 
dos Projetos VdA 
Got Social Talent

Projeto Parque 
Nacional 
da Gorongosa



Capacitação do 
Terceiro Sector
Branqueamento  
de capitais: entrada  
em vigor de obrigações  
de Compliance legal  
para as organizações  
sem fins lucrativos

Programa de Aceleração 
Grow Innovation 
powered by IRIS: 
contributo da VdA para 
o empoderamento de 
projetos de inovação  
e empreendedorismo 
social

Programa Social Leapfrog: 
um programa de 
capacitação em rede 
e inovador
 

Inclusão das pessoas  
com deficiência no 
mercado de trabalho: 
“Lei das quotas” 

Empreendedores apoiados 
pela Menos Hub: Sessão 
de esclarecimentos  
& speed mentoring 
powered by VdA

Campanhas internas

Campanha  
Iron Brothers

Campanha  
de Consignação 
do IRS

Campanha 
“Ajuda a 
Moçambique”

Venda de Natal

KILAWMANJARO

Campanha 
de Natal

Campanha 
Re-Cooperar



Voluntariado 
Corporativo
Horta VdA  
— Projeto m2

Junior 
Achievement 
Portugal

Ação com  
o CASA  
(Centro de Apoio 
ao Sem-Abrigo)  
e com a BIPP  
— Semear

 
Jantar 
Comunitário 
Serve the City

Participação  
no projeto-piloto 
GIRO 2.0



Sustentabilidade 
Ambiental
Projeto Verde



Responsabilidade 
Social Corporativa: 
um projeto de todos4.
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Clara Santos
 

Assistente Sénior, 
VdA

 Desde 2008, sou voluntária da 
JAP e tenho tido, todos os anos, 
experiências enriquecedoras.  
Cada turma com a sua dinâmica e cada 
criança com a sua espontaneidade, 
geraram momentos únicos e criativos 
nas aulas de aula.  

 Mais do que ensinar, tentei motivar 
as crianças a envolverem-se no meio 
onde estão inseridas, incentivando-as 
ao trabalho em equipa e à entreajuda, 
que quer no seio familiar quer no 
ambiente escolar, e tornar estes 
meios um local melhor para viverem. 
Sentimos a diferença que faz a 
palavra de alguém que, não sendo o 
pai ou a mãe, nem professor, reforça 
este papel de educador. E no final o 
que recebemos é bem mais do que 
aquilo que damos. O entusiasmo 
das crianças durante as atividades  
e a sua gratidão no final de cada 
sessão, enchem-nos a alma e faz-nos 
sentir que valeu a pena.    

Responsabilidade Social Corporativa: um projeto de todos
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Filipe Vasconcelos
Fernandes

 
Consultor, 
VdA

 O Programa Pro Bono, com o qual 
tenho o privilégio de colaborar desde 
o meu ingresso na VdA, assume uma 
importância decisiva e diferenciadora 
no universo jurídico nacional. 

 Não apenas pelo número de entidades 
beneficiárias, que acaba por usufruir 
de um apoio transversal, mas, 
sobretudo, pelo enfoque e dedicação 
que um corpo amplo de advogados 
e demais colaboradores oferece 
quotidianamente, com o intuito  
de elevar a sua responsabilidade  
social a um patamar de excelência.  
Nesse sentido, o Programa Pro Bono 
é um excelente exemplo daquelas  que 
são as melhores práticas no sector da 
advocacia e da prática jurídica em geral, 
não só através de um claro alinhamento 
face à tendência internacional a este 
nível, mas, sobretudo pela sua especial 
aptidão para auxiliar clientes com 
ideias inovadoras e geradoras  
de impacto.   

Responsabilidade Social Corporativa: um projeto de todos
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Isabel Gião 
de Andrade

 
Sócia, 
VdA

 A responsabilidade social, na VdA, 
assume uma dimensão coletiva que já faz 
parte do nosso ADN. Para a equipa da 
VdA no Porto é um verdadeiro privilégio 
ter a oportunidade de colaborar nas 
diversas vertentes do programa de 
Responsabilidade Social Corporativa / 
Pro Bono da firma e poder impactar de 
uma forma tão significativa a vida das 
pessoas e entidades com as quais colabora 
— não só pelo apoio jurídico prestado, 
como também pela participação em 
variadas iniciativas de ação social a Norte. 
Sermos uma única firma também quer 
dizer estarmos empenhados nos mesmos 
percursos, nos mesmos objetivos e no 
mesmo querer, independentemente das 
geografias. Termos sido distinguidos, 
no escritório do Porto, com o Prémio 
Responsabilidade Social Corporativa 
2019 representa isso mesmo. Foi, por 
isso, com um grande orgulho e sentido 
de responsabilidade que o recebemos, 
almejando ser mais e melhor no decurso 
do próximo ano.  

Responsabilidade Social Corporativa: um projeto de todos
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José Raúl Celda 
Montalt

 
Programme Manager, 
Southern Europe, Middle East & 
North Africa, TrustLaw

 VdA did a great job gathering 
the Portuguese pro bono 
community and launching 
the Aliança Pro Bono 
Portugal. For TrustLaw  
is really a pleasure to work 
with our Portuguese pro bono 
partner. We admire VdA  
for spreading the practice  
of pro bono in Portugal.   
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Larissa Sousa
 

Gestora do Programa Clube de Rapariga, 
Parque Nacional da Gorongosa 
— Moçambique

Responsabilidade Social Corporativa: um projeto de todos

 Com a parceria estabelecida entre 
o Parque Nacional da Gorongosa 
e a VdA, foi possível equipar 5 
escolas, nomeadamente EPCs de 
Murombodzi, Nhandar, Mussicadzi, 
Mutiambamba e Mapangapanga 
todas no Distrito de Gorongosa, 
Província de Sofala, com 20 carteiras 
escolares, cada. Estas carteiras 
escolares distribuídas às supracitadas 
escolas beneficiaram cerca de 
800 alunos que assistiam às aulas 
sentados no chão. Por isso, está a ser 
uma iniciativa louvável no seio das 
comunidades abrangidas.   
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Manuel Gouveia
Pereira

 
Associado Coordenador, 
VdA

 Ser uma parte ativa do Projeto 
Verde não se traduz em integrar 
um pequeno grupo de pessoas 
que pensa “verde” em substituição 
dos restantes colaboradores do 
escritório. Antes pelo contrário, é um 
privilégio e é um desafio inovador, 
estimulante e constante onde as 
ideias são debatidas sem preconceito 
— mesmo as mais radicais (!) —
com o objetivo de incorporar a 
sustentabilidade ambiental em todas 
as vertentes da nossa atividade, 
reportando informação e resultados 
periodicamente a todo o escritório 
de modo a sensibilizar e desafiar 
os colaboradores a envolverem-se 
e a participarem ativamente com 
ideias, sugestões e críticas, enquanto 
membros da VdA e enquanto cidadãos, 
e com os olhos postos no legado 
que deixaremos para as gerações 
vindouras.   

Responsabilidade Social Corporativa: um projeto de todos



 A parceria CPF/VdA celebrou 
em 2019 os primeiros 10 anos de 
trabalho conjunto. Inúmeras foram 
as concretizações, mas sobretudo foi 
possível construir um modus operandi 
que ultrapassou largamente o pedido/
resposta. Hoje conseguimos, em 
conjunto, não só analisar as questões 
como a sua abordagem com terceiros, 
especialmente em termos de advocacy do 
setor fundacional e na capacitação dos 
nossos membros. A escuta mútua, uma 
linha sempre aberta e uma compreensão 
e conhecimento das dificuldades de 
ambas as organizações no que respeita 
a recursos e prazos, tornou possível 
planear outputs adequados e em 
tempo oportuno. Uma parceria é afinal 
isso mesmo: trabalhar com. Já como 
membro associado do CPF, a FVVA 
tem proposto iniciativas conjuntas e 
facilitado condições para a realização 
das iniciativas do Centro, participando 
nas mesmas sempre que adequado no 
quadro da sua missão.   
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Maria do 
Céu Ramos

 
Presidente, 
Centro Português de Fundações

Responsabilidade Social Corporativa: um projeto de todos
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Maria Inês Sousa
 

Jurista, 
Membro da equipa vencedora do 
Legal Hackathon

Neste Legal Hackathon o repto foi lançando em termos muito concretos 
 – aproximar os cidadãos da justiça, recorrendo à tecnologia. 

 Contámos com a colaboração 
de mentores incríveis da VdA, 
Microsoft, Outsystems, Trust Data 
Privacy, Start Up Lisboa, entre 
muitos outros, que nos permitiram 
ir limando arestas e definir o projeto 
final. Estar 24 horas seguidas num 
ambiente de brainstorming constante 
foi desafiante e cansativo, mas toda 
a envolvência estimulou imenso 
a nossa produtividade. A criação 
de espaços de alimentação, lazer e 
descanso durante todo o evento, bem 
como a disponibilização de todo o 
material técnico necessário, tornou 
o Hackathon não só possível, mas 
muito agradável! Nunca tínhamos 
participado num hackathon mas, 
se desenvolvido nestes moldes, 
voltaríamos a participar com toda  
a certeza.   

Responsabilidade Social Corporativa: um projeto de todos
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Maria João Simões 
de Almeida

 
Diretora Executiva, 
GRACE

 A VdA e a Fundação Vasco Vieira 
de Almeida constituem um exemplo 
inspirador e motivador para  
o GRACE, já que, também em 
matéria de Sustentabilidade e RSC, 
se posicionam de forma vanguardista 
enquanto duas entidades autónomas, 
com estratégias e posicionamentos 
diferenciadores, mas complementares. 
Desde 2018 tem sido um enorme 
orgulho e um valor incalculável  
contar com a liderança inspiradora  
de Margarida Couto na Presidência 
desta Associação, em representação 
da VdA.    

Responsabilidade Social Corporativa: um projeto de todos



 O estágio Girl Move ’19 foi acolhido 
na VdA com grande entusiasmo, 
não só pelos valores que o projeto 
representa, mas pelo desafio 
improvável de acolhermos, numa 
firma de advogados, uma profissional 
de música. 
Tomámos esta missão como a 
oportunidade de proporcionarmos, 
juntamente com os nossos parceiros, 
clientes e stakeholders, uma experiência 
profissional que conferisse à Patrícia 
Tauzene as bases para poder vir a 
estruturar, no futuro, um projeto em 
Moçambique de educação e formação 
musical. Um projeto com profundo 
impacto na comunidade, à medida da 
extraordinária personalidade  
da Patrícia. O reconhecido sucesso 
deste estágio é, por tudo isso, motivo 
de enorme orgulho, e evidencia a 
visão aberta e inovadora que tanto 
caracteriza a VdA.  
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Matilde 
Horta e Costa 

 
Corporate Affairs & Talent Director, 
VdA

Responsabilidade Social Corporativa: um projeto de todos
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 A assessoria jurídica prestada pelos 
colaboradores da VdA à EAPN 
tem sido fundamental no apoio à 
gestão da organização e na resolução 
de questões e processos de índole 
jurídica, nomeadamente na área do 
direito laboral no apoio à gestão dos 
recursos humanos, pugnando sempre 
pela adequação e conformidade 
normativa dos procedimentos 
administrativos. Ao longo de quase 
10 anos construímos uma relação de 
confiança que nos dá uma grande 
tranquilidade e contribui, para que 
nos possamos distinguir, na área da 
Economia Social, que tanto precisa 
de ser cada vez mais profissionalizada. 
Não há dúvida que temos na VdA um 
parceiro de excelência!   

Sandra Faria Araújo
 

Diretora Executiva,  
EAPN Portugal — Rede Europeia  
Anti-Pobreza

Responsabilidade Social Corporativa: um projeto de todos
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 VdA joined EVPA in 2016 and 
regularly shares the best practices  
with our members’ community  
in Europe around the key question 
strategic alignment and the VdA 
employee’s engagement platform 
currently being implemented. 
Quickly VVA Foundation became 
close Partner to EVPA in  
Portugal.  

Sophie Faujour
 

Head of European Corporate  
& France Portugal Community,  
European Venture Philanthropy 
Association

Responsabilidade Social Corporativa: um projeto de todos

At EVPA (European Venture Philanthropy Association: European network 
of foundations and investors for impact), we engaged private actors, namely 
through their Foundations, to thrive for the most effective way to advance their 
social impact at scale. The best way is leveraging their resources (financial and 
non-financial) and we have the ambition that it becomes the norm by 2030.

Very early on, VdA had this vision to establish a foundation and a strategic 
partnership with the main stakeholders in the social ecosystem in Portugal  
leading the main CSR business organization `GRACE’ and joining BSCD 
Portugal.



“ Cooperation  
is the thorough 
conviction that 
nobody can  
get there unless 
everybody  
gets there. ”   

Virginia Burden
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