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POLÍTICA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO PARA O GRUPO TELEFÔNICA 
Versão Julho 2015 

 
1. Antecedentes 
 
A Telefônica, através de sua Fundação, assumiu um sólido compromisso de contribuir 
para o desenvolvimento social e cultural das sociedades em que está presente, 
contribuindo com seus conhecimentos, sua experiência e seus recursos. 
 
Nesse contexto, o voluntariado corporativo é um eixo estratégico da ação social 
promovida pelo Grupo Telefônica, já que os colaboradores constituem um dos recursos 
mais importantes e valiosos da companhia.  
 
Como empresa comprometida com o seu ambiente, a Telefônica quer colocar seus 
recursos humanos à disposição dos desafios sociais que se propõe e, ao mesmo tempo, 
oferecer aos seus colaboradores a oportunidade de participar deste compromisso.  
 
O Programa Voluntários Telefônica tem por objetivo promover a participação dos 
colaboradores da Telefônica em atividades solidárias que respondam às necessidades 
sociais e canalizem os valores do  Grupo Telefônica. Do mesmo modo, este programa 
é reconhecido como alavanca de impulso do compromisso dos nossos profissionais e 
do seu orgulho de pertencer à Companhia. 
 
A instituição responsável pela estratégia, gestão e coordenação do Programa de 
voluntariado corporativo, bem como da definição de suas atividades e projetos, é a 
Fundação Telefônica, como agente responsável pela ação social do Grupo Telefônica. 
 
O programa tem caráter internacional e aberto a todos os colaboradores das empresas 
do Grupo Telefônica no mundo.  
 
A Telefônica, através de sua Fundação, traçou como objetivo inspirar e motivar seus 
colaboradores para que sejam agentes de transformação nas sociedades em que atua, 
participando ativamente em atividades solidárias que respondam às necessidades 
sociais reais e lhes permitam viver em primeira pessoa os valores da companhia, 
aproximando o mundo às possibilidades da tecnologia para que todos nós possamos 
viver melhor, fazer mais coisas e ser mais (Be More). 
 
Atingir este objetivo requer: 
 

 A organização e coordenação de atividades de voluntariado abertas à 
colaboração, estejam elas dentro do marco de programas de ação social 
próprios, no apoio a iniciativas sociais propostas pelos próprios colaboradores, 
ou através de acordos de colaboração institucionais com organizações sociais ou 
órgãos governamentais.  
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 A organização e coordenação de atividades de formação relacionadas com estas 
atividades de voluntariado, que fortaleçam competências essenciais dos 
colaboradores, promovendo valores como o trabalho em equipe, a empatia, a 
liderança, a flexibilidade, a inovação, a contribuição para obter resultados, e a 
gestão da diversidade. 
 

 A implementação de uma política de voluntariado a nível global que demonstre 
o firme compromisso da Telefônica na promoção destas atividades entre os seus 
colaboradores.  

 
 
2. Âmbito de aplicação desta política 
 
A política de Voluntariado compilada neste documento é aplicável a todas as empresas 
do Grupo Telefônica no mundo.  
 
O estabelecimento da mesma é opcional por parte do Grupo Telefónica e, por isso, 
poderá ser modificada ou mesmo suprimida por decisão desta, sem que por conseguinte 
tenha caráter consolidável para efeitos trabalhistas. 
 
 
3. Escopo 
 
O presente documento constitui uma política de mínimos, em função do que, em sua 
aplicação, cada empresa poderá incrementar as facilidades de voluntariado para seus 
funcionários, a partir das diretrizes nela recolhidas. 
 
4. Condições Gerais 
 
Os princípios desta política não devem ser aplicados de modo rígido, mas deverá 
prevalecer em todo momento o senso comum, a boa fé e a flexibilidade; confiando no 
compromisso profissional dos colaboradores interessados em participar nos trabalhos 
de voluntariado organizados pela empresa.  
 
5. Definições 
 
5.1. Voluntário Telefônica: é o colaborador ou aposentado/pré-aposentado do Grupo 
Telefônica, inscrito e admitido no programa de voluntariado corporativo, que, por 
vontade própria, contribui com o seu tempo ou através de doações,  para um projeto de 
ação social promovido, apoiado ou facilitado por alguma das empresas do Grupo 
Telefônica.  
 

 Consideram-se como colaboradores do Grupo Telefônica aquelas pessoas 
vinculadas por uma relação trabalhista a qualquer uma das empresas integradas no 
Grupo Telefônica e, igualmente, os conselheiros das mesmas, enquanto perdure tal 
consideração. 
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 Consideram-se como pré-aposentados/aposentados aqueles funcionários que 
tenham cessado seu vínculo trabalhista com alguma das empresas do grupo por 
pré-aposentadoria, aposentadoria, invalidez permanente, em qualquer um de seus 
graus, desde que não se incorporem a uma empresa alheia ao Grupo Telefônica.  

 
5.2. Voluntário Convidado: é a pessoa que, embora não preencha os requisitos das 
definições anteriores, em determinadas ocasiões e por convite expresso, em 
determinadas atividades que assim o requeiram, poderá participar em atividades de 
voluntariado corporativo organizadas pelo Programa.  
 
Para ser considerado voluntário participante, na hora de elaborar informações e 
relatórios, será requisito necessário que esteja devidamente inscrito no programa de 
voluntariado corporativo de Telefônica. 
 
Poderão ser considerados voluntários participantes os seguintes grupos: 
 

 Pessoas do ambiente de trabalho: são as pessoas colaboradoras de empresas com 
as quais a Telefônica tenha uma relação comercial e os colaboradores de 
organizações não governamentais, associados, fundações e entidades sem 
finalidades de lucro que tenham assinado Convênio de Colaboração com alguma 
empresa do Grupo; que o tenham solicitado, e desde que estejam devidamente 
inscritos.  
 

 Pessoas do ambiente pessoal do voluntário: são os familiares ou amigos dos 
voluntários.  

 
As inscrições de pessoas provenientes desses grupos deverão ser validadas pelo 
responsável da atividade, atendendo aos critérios estabelecidos na convocatória da 
mesma. 

 
Para as chamadas pessoas do ambiente de trabalho e pessoal do voluntário, participar 
destas atividades não criará, em nenhum caso, vinculação trabalhista com as empresas 
do Grupo Telefônica, nem dará direito a preferência para participar em outras atividades 
que possam vir a ser convocadas, ou à realização de atividades de formação específica 
reservadas a funcionários do Grupo Telefônica. 

 
5.3. Voluntário Líder ou coordenador: é o voluntário ao qual a área responsável de 
voluntariado corporativo poderá solicitar que assuma determinadas tarefas de apoio na 
organização e/ou difusão de atividades organizadas pelo Programa.  
 
Para poder ser designado “voluntário líder ou coordenador” o colaborador deverá: 

 

 Ter participado de atividades de voluntariado organizadas ou promovidas pela área 
de responsável pelo Programa de forma ativa no ano anterior à sua candidatura; 

 Ser proposto como tal pela área de voluntariado de sua zona geográfica; 
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 Ser um colaborador com um desempenho reconhecido; 

 Obter o visto de aprovação de seu superior hierárquico; 

 Nos países onde haja leis específicas de trabalho voluntário, assinar os documentos 
necessários.  
 

5.4. Atividades de voluntariado: são as atividades não remuneradas, realizadas de 
forma livre e desinteressada por um voluntário a favor de interesses sociais coletivos.  
 
5.5. Atividades de Formação no voluntariado: são as atividades organizadas e/ou 
avalizadas pela área responsável pelo Programa que têm por objetivo preparar e/ou 
formar o voluntário para a execução de uma atividade de voluntariado específica ou na 
melhora de alguma competência em particular que lhe permita desenvolver um 
voluntariado de maior qualidade. 
 
 
6. Horas concedidas pelo Grupo Telefônica para exercer voluntariado corporativo 

 
6.1. Horas de trabalho para voluntariado:  

 
Qualquer colaborador poderá destinar 15 horas de trabalhos por ano para 
atividades de voluntariado, sob as seguintes condições: 
 
6.1.1. As atividades de voluntariado para as quais o colaborador solicita as horas 

deverão ser atividades organizadas ou promovidas pela Telefônica. 
 

6.1.2. O colaborador deverá informar seu chefe/responsável imediato sobre o seu 
interesse em participar na atividade de voluntariado correspondente e este 
o autorizará levando em conta os objetivos e o desempenho do cargo e da 
área. 

  
6.2. Horas de trabalho para a realização de atividades de formação no 
voluntariado 
 
As atividades de formação necessárias para a execução das atividades em que 
participam os voluntários serão organizadas, na medida do possível, fora do horário 
de trabalho. Se não for possível, serão concedidas ao colaborador 2 horas adicionais 
às 15 horas anuais dentro do horário de trabalho, respeitando em qualquer caso as 
condições gerais recolhidas na cláusula 4.1.  
 
6.3. Horas adicionais para os voluntários líderes ou coordenadores  
 
Os voluntários líderes poderão dispor de 5 horas de trabalho por ano, adicionais às 
15 do voluntariado, para o desempenho das tarefas que lhes sejam atribuídas na 
gestão do Programa. O colaborador deverá solicitá-lo formalmente ao seu 
Chefe/responsável imediato e deverá contar com a sua aprovação, levando em 
conta os objetivos e o desempenho do cargo de trabalho e da área; em qualquer 
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caso, não deverão interferir com períodos de pico de trabalho nem criar conflitos 
com os horários de outros colaboradores. 
 
6.4. Dia Internacional do Voluntário Telefônica 
 
A participação no Dia Internacional do Voluntário não é computada como parte das 
15 horas que os colaboradores podem destinar a atividades de voluntariado, mas é 
um tempo adicional cedido pela empresa para esta jornada mundial. 
 
Este ponto será definido por cada uma das diretorias de RH de cada empresa do 
Grupo Telefônica em cada país. 
 
Assim como nos casos anteriores, para participar no Dia Internacional do Voluntário 
Telefônica, o colaborador deverá informar seu chefe/responsável imediato sobre o 
seu interesse em participar na atividade de voluntariado correspondente e este o 
autorizará levando em conta os objetivos e o desempenho do cargo e da área. 
 
6.5. Férias Solidárias (Vacaciones Solidárias) 
 
Férias Solidárias é um projeto de cooperação nacional e internacional, onde os 
colaboradores da Telefônica podem participar, para colaborar em atividades 
organizadas pelo Programa de Voluntariado  junto a organizações sociais.  
 
Os dias que o voluntário destine a esta atividade serão computados como parte 
de suas férias. Também poderá utilizar as 15 horas de voluntariado cedidas pela 
empresa.  

 
O período de férias deverá ser estabelecido de acordo com seu chefe/responsável 
imediato, antes de candidatar-se ao projeto, de tal forma que não interfira com o 
seu desempenho no trabalho nem ocasione conflitos com os horários de outros 
colaboradores. 
 
Do mesmo modo, a empresa, atendendo ao número de dias de férias que 
correspondam ao colaborador conforme o país, especialmente naqueles países onde 
as férias são inferiores a 3 semanas, poderá autorizar ao voluntário que ele utilize 
um número maior de dias de trabalho para este projeto. Este ponto será definido 
por cada uma das diretorias de RH de cada empresa do Grupo Telefônica em cada 
país. 
 

7. Atribuição de responsabilidades  
 
7.1. Responsabilidades do gestor das atividades do Programa deVoluntariado em 

cada país: 
 
7.1.1. Contratar os seguros legalmente exigidos e/ou recomendáveis em cada 
país, levando em conta o lugar e o tipo de atividade que se vá realizar. 
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7.1.2. Coordenar, diretamente ou através da entidade à qual se cedem os 
voluntários, as atividades que se realizem. 
 
7.1.3. Entregar ao colaborador, ou ao seu superior, prévia solicitação, um 
certificado de sua participação na atividade correspondente, indicando a 
quantidade de horas dedicadas à mesma. 
 
7.1.4. Informar todos os indicadores e metas do projeto que foram 
estabelecidos. 
 
7.1.5. Fornecer ao RH as informações necessárias para que se possa registrar no 
histórico do colaborador sua atividade no programa de voluntariado.  

 
7.2. Responsabilidades da área de RH de Grupo Telefônica em cada país: 

 
7.2.1. Promover e difundir esta política, zelando para que ela seja conhecida e 
aplicada em todos os níveis da companhia. 
 
7.2.2. Estimular os Diretores do Grupo para que conheçam e fomentem entre os 
colaboradores as atividades de voluntariado descritas nesta política.  
 
7.2.3. Apoiar a difusão dos grandes projetos de voluntariado, fomentando a 
participação dos colaboradores nos mesmos. 
 
7.2.4. Registrar no histórico ou ficha do colaborador (ferramenta corporativa 
correspondente), sua participação em atividades e formação vinculadas ao 
voluntariado.  

 
 
 
O conteúdo desta política entra em vigor a partir do dia 30 de setembro de 2015. 
 


