Nota à Imprensa – 20 de Março de 2018
Marcelo Rebelo de Sousa no lançamento de nova plataforma de voluntariado de
competências “Tempo Extra”. Organizações das diversas áreas unidas em plataforma
de gestão de voluntariado.
Uma iniciativa inovadora promovida pela ENTRAJUDA vai unir entidades tão diferentes com o
Jardim Zoológico, a Fragata D. Fernando e Glória, o Planetário, a Cruz Vermelha, o Banco
Alimentar, a AMI e a Refood, numa plataforma online que permite a partilha de tempo e de
experiência de voluntários qualificados. A plataforma “Tempo Extra” é amanhã apresentada
publicamente às 11h no palácio da Rocha Conde de Óbidos em Lisboa, com a presença do
Presidente da República.
Aliar a tecnologia e o voluntariado, tirando partido de competências e incentivando o
envelhecimento ativo.
O Tempo Extra permite:
§ Às Empresas oferecerem aos seus colaboradores em fase de transição de vida
profissional (seja por passagem à reforma ou por acordo de rescisão do contrato de
trabalho) uma experiência voluntária em organizações do setor social, da cultura, de
proteção dos animais ou ligadas ao ambiente;
§ Aos Colaboradores abordarem uma nova fase das suas vidas com a certeza de que
o tempo livre de que passam a dispor será bem aproveitado e pode gerar valor,
mantendo uma vida ativa, e partilhando as competências que detêm de modo útil e
solidário;
§ Às Organizações sem fins lucrativos receber apoio qualificado graças à partilha de
tempo e talentos por parte de voluntários com competências específicas.
Esta ferramenta online funciona em tempo real e aproveita as qualificações dos voluntários,
promovendo a capacitação das organizações em áreas tão distintas como a informática, o
marketing e comunicação, a preparação de cabazes de alimentos ou o apoio a pessoas
carenciadas.
O Tempo Extra assenta em três princípios:
1. Voluntariado
2. Compromisso
3. Respeito pela missão, características e necessidades das Organizações que acolhem
os voluntários.
A Plataforma Tempo Extra articula-se com a Bolsa do Voluntariado, o maior site português de
voluntariado em Portugal com mais de 43 mil voluntários registados, transversal a toda a
sociedade e economia, que fomenta o exercício da Cidadania e da Responsabilidade Social.
Em articulação com a Bolsa do Voluntariado, é ainda feita a ponte entre as empresas que
querem realizar acções de voluntariado-empresa envolvendo os seus colaboradores e
comunidades locais e as Instituições que necessitam de apoio em actividades ou tarefas

específicas ou pontuais. A Bolsa do Voluntariado apresenta a primeira aplicação na área
social/solidariedade a estar disponível na loja online do Windows 8 da Microsoft, numa
iniciativa cem por cento nacional que tem por objetivo estender ao Terceiro Setor em Portugal
os últimos avanços que a tecnologia permite alcançar.
Isabel Jonet, Presidente da ENTRAJUDA, destacou “as empresas que aceitaram o desafio da
ENTRAJUDA e permitiram concretizar o projecto do TEMPO EXTRA, mas o entusiasmo com
que tantas e tão diferentes organizações aderiram de imediato”
A ENTRAJUDA considera o Voluntariado como uma área estratégica para Portugal,
incentivando a cidadania e a participação cívica, Envolver as empresas e as pessoas que
podem no voluntariado ter um envelhecimento mais gerar valor social: para além da utilidade
para os utilizadores, este projecto é hoje reconhecido de forma unânime como o site de
referência em Portugal para o Voluntariado.
Tempo Extra: entidades fundadoras
Solidariedade Social
• Acreditar
• Ajuda de Mãe
• AMI - Assistência Médica Internacional
• Associação de Lares Familiares para Crianças e Jovens Novo Futuro
• Banco Alimentar Contra a Fome de Lisboa
• Banco Alimentar Contra a Fome Porto
• Comunidade Vida e Paz
• ENTRAJUDA
• Fenacerci
• JRS – Serviço Jesuíta ao Refugiados
• Mundo a Sorrir
• Operação Nariz Vermelho
• Re-food
Proteção Animal
• Aquário Vasco da Gama
• Jardim Zoológico
• SOS Animal
Cultura
• Comissão Cultural da Marinha (Museu de Marinha, Biblioteca e Arquivo Histórico
Central de Marinha, Planetário Calouste Gulbenkian, Fragata D.Fernando e Glória)
• Museus
Para mais informações : Marta Vinhas (919351709) ou Francisca Machado (916407340)
-----------------------------------------------Sobre a ENTRAJUDA
A ENTRAJUDA atua na área da solidariedade social em Portugal que tem como objectivos:
•
permitir às instituições melhorarem os serviços prestados aos beneficiários, dotando-as de
um conjunto de instrumentos e recursos de gestão e de organização capazes de potenciar a eficiência
dos seus meios e a eficácia dos seus resultados;

•
mobilizar e facilitar o envolvimento de pessoas e empresas que pretendam associar-se com a
sua boa vontade, colocando à disposição das instituições de solidariedade social o seu trabalho, o seu
conhecimento, a sua experiência, os produtos e serviços que produzem ou fornecem
A ENTRAJUDA nasceu em 2004, fruto da experiência no terreno adquirida no Banco Alimentar e da
constatação que mais do que o “pão” poderiam ser dadas às instituições do sector social “gestão e
organização”. Ou seja, com uma lógica estruturante e não assistencialista, pela percepção que a
capacitação das instituições sem fins lucrativos (IPSS, ONG's, Misericórdias, Conferências Vicentinas e
outras) e ao nível da organização e gestão tem um impacto enorme na qualidade dos serviços
prestados ou no número de pessoas necessitadas que deles podem beneficiar.
A ENTRAJUDA é uma instituição ao serviço de outras instituições de solidariedade que lutam contra a
pobreza. O objectivo da ENTRAJUDA é ajudar cada instituição de solidariedade social a tornar-se mais
eficiente e eficaz sem perder nunca a sua vocação; contribuir para a concretização da missão
específica de cada instituição através de processos de mudança que concorram para a sua
capacitação ao nível da organização e da gestão. Porque acreditamos que a rede das instituições de
solidariedade social, pela sua grande proximidade com as pessoas que assistem têm um papel impar
no combate à pobreza, indo ao encontro de cada situação com afecto e calor humano.
A ENTRAJUDA concretiza a sua missão promovendo a solidariedade, mobilizando voluntários e
criando vínculos entre quem quer dar e ajudar e quem precisa de receber.

