
VOLUNTARIADO 

EMPRESARIAL 



O QUE É   

 

 Convite aos colaboradores ENGIE para 
participarem das atividades dos projetos 
sociais  apoiados pela empresa, criando 
cidadãos engajados com os valores da 
empresa.  

 A proposta é que todos os projetos apoiados 
pela ENGIE sejam cobertos pelo programa, 
permitindo que colaboradores de diversas 
unidades em todo o Brasil  se engajem ! 

VOLUNTARIADO ENGIE 



Voluntário se 
candidata por e-
mail e escolhe a 

data em que deseja 
participar 

Convite de 
Participação 

Ação 
Voluntária 

ABRANGÊNCIA:  

Colaboradores e seus familiares.  

COMO É FEITO:  

 Informação prévia aos colaboradores do 
escopo do Projeto aberto ao Voluntariado, em 
parceria com a instituição responsável. 

COMO PARTICIPAR:  

 Candidatura do voluntário  através dos contatos 
fornecidos na mídia interna 

 Cada projeto tem suas particularidades, sendo 
permitido ao voluntário participar em todos e 
em diferentes edições de cada um.   

COMO FUNCIONA 



Atividades 2019 

Antes do período de quarentena, as atividades de 
voluntariado da ENGIE aconteciam de forma 100% presencial, 
nos projetos  apoiados pela ENGIE. As atividades foram 
suspensas esse ano, e substituídas por uma versão online. 
 

A versão presencial abrange o Museu do Amanhã, a 
Fundação Gol de Letra, o Instituto Grael, e a Junior Active,  
que disponibilizavam aos colaboradores da ENGIE atividades 
culturais e esportivas para participação junto aos jovens 
atendidos pelos projetos. 
 

As visitas e atividades junto às ONGs têm procedimentos 
específicos e termos jurídicos a serem seguidos. 



A ENGIE tem o costume de engajar seus colaboradores em suas ações sociais. Com o período 

de pandemia,  as atividades presenciais de voluntariado  foram suspensas , não sendo possível 

estimular os colaboradores para que realizassem as ações voluntárias presenciais.  

Porem o interesse continuo em ajudar o próximo em um momento tão peculiar, levou a 

fortalecermos ações  de voluntariado digital e outras ações de Solidariedade dos colaboradores. 

 

Surgiram então as ações de voluntariado  ENGIE, envolvendo Campanhas para  a doação de 

cestas básicas, EPI ‘s e ações de voluntariado online , em que os colaboradores contribuem com 

seu tempo em atividades digitais,  auxiliando as ONGs parceiras, seus beneficiados e 

funcionários. 

 

Mais sobre essas ações nos próximos slides. 

Voluntariado 2020 



Campanha Interna de Doação 

Multiplicando Solidariedade 

 
Campanha realizada entre os colaboradores de todas as 

unidades de negócios da empresa, em parceria com 80 

instituições sociais.  

 

Para cada R$1 doado pelos colaboradores, a ENGIE doou 

o mesmo valor na 1ª fase da campanha e duas vezes o 

valor na 2ª fase da campanha. 

 

Na 2a fase da campanha, houve também a doação 

dos honorários dos Conselheiros da ENGIE 

correspondentes a 3 meses de pagamento. 

 

A Campanha teve a participação de 2 mil colaboradores e 

arrecadou no total R$ 1 milhão, que foram doados às 

instituições parceiras para aquisição de kits de higiene 

e cestas básicas para hospitais e comunidades 

vulneráveis das regiões do entorno das atividades da 

ENGIE no Brasil. 

 

 



Aulas de Inglês 

Atividades Voluntárias Digitais -  2020 

Marketing Digital 

Auxílio 

Administrativo 

Empregabilidade: 

Oficina de Currículos 

Palestras sobre 

Energia Renovável 

Palestras sobre 

Atividades Esportivas 

Aulas de Reforço 

Escolar 

Capacitação 

O Programa de Voluntariado da ENGIE foi adaptado para uma VERSÃO ONLINE. Neste momento, foram mapeadas quais 

eram as necessidades das ONGs apoiadas pela empresa  e quais atividades poderiam ser feitas pelos colaboradores de forma 

virtual. O resultado são ações que beneficiam tanto os atendidos quanto os próprios colaboradores. 



Parceiros 

Fundação 

Gol de Letra  

Instituto 

Grael 

OSDM APAE 

IBEEC 
Instituto 

Novo Ser 

O processo de estruturação do Programa de 

Voluntariado contou com uma pesquisa de 

interesse e engajamento entre as ONGs parceiras 

da ENGIE, verificando quais alterações tinham 

sofrido em seu quadro de  colaboradores e 

atividades neste período de pandemia. 

 

Iniciou-se então  um trabalho de discussão de 

oportunidades de inserção de  colaboradores 

voluntários da ENGIE, que, com expertise em 

diversas áreas – ligadas ou não ao seu trabalho na 

ENGIE – auxiliam em atividades que enriquecem a 

atuação da organização. 

 

ONGs habilitadas para receber voluntários atualmente pela ENGIE  
 



Outras Doações 

R$ 7 Milhões investidos em diferentes iniciativas, em 

parceria com outras empresas e focados nas instituições parceiras 

já existentes: 

 

 

• Doação ao fundo de emergência da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), organização oficial responsável pela produção de kits de 

teste COVID-19 no Brasil; 

 

• Doação para a plataforma de crédito Estímulo 2020, primeiro fundo 

100% privado do Brasil de apoio aos pequenos negócios afetados 

pela crise da COVID-19, oferecendo crédito em condições 

facilitadas.  

 

• Doação da Fundação ENGIE ao Hospital Universitário Federal do Rio 

de Janeiro para expansão e preparação de 60 UTIs permanentes a 

serem alocadas no tratamento de pacientes com COVID-19; 

 

 

Várias medidas foram tomadas pela ENGIE para ajudar a sociedade a enfrentar a crise do COVID-19 e seus 

efeitos sociais, ao mesmo tempo em que garante a normalidade das suas operações que são essenciais à 

sociedade. 



Outras Doações 

 

• Investimento para desenvolvimento de kit de diagnóstico 

molecular para COVID-19 na Universidade Federal de 

Santa Catarina. 

 

• Doação de energia elétrica renovável para produção 

pela L’Óréal Brasil de 750 mil unidades de álcool em gel e 

kits de higiene básica a serem distribuídos a hospitais; 

 

• Doações para instituições em áreas vizinhas às usinas da 

empresa para a compra de cestas básicas, álcool gel e 

respiradores; 

 

• Iniciativa com a Associação Brasileira 

de Comercializadores de Energia (Abraceel), para 

criar uma unidade de UTI no Hospital Municipal Vila Santa 

Catarina pela campanha realizada pelo Hospital Israelita 

Albert Einstein; 

 

• Doação de equipamento para a Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul para realização de testes 
 

 

 

 


