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Enquadramento 
O novobanco, no âmbito da sua estatégia e politica de sustentabildade, reconhece a 

importância do desenvolvimento de um plano de Responsabilidade Social Empresarial, através 

de um conjunto amplo de ações que beneficiam a sociedade, a economia,  a educação, o meio 

ambiente, entre outros e que trazem o benefício mútuo para o banco e a comunidade em que 

exerce a sua ativdade.  

Assim, e  com base num  envolvimento com os nossos diversos stakeholders, assumimos, 

importantes compromissos de sustentabilidade/ESG, que ultrapassam as obrigações legais, 

consubstanciam o nosso papel na sociedade e se reflectem em diferentes  programas, entre os 

quais o programa de voluntariado do novobanco.   

 

Objetivo 
O desempenho de um papel ativo na comunidade que queremos mais sustentável e mais justa 

com base em iniciativas de carácter social, ambiental, de literacia financeira e cultural em prol 

da comunidade levou à dinamização e ao reforço do nosso programa de Responsabildade 

Social Empresarial, destinado a todos os nossos colaboardores, com os seguintes objectivos: 

 Contribuir para a promoção de práticas sustentáveis e de Responsabilidade Social 

Empresarial com o propósito de criação de soluções para questões importantes na 

comunidade onde desenvolve a sua atividade.  

 Contribuir para uma sociedade mais solidária onde os valores da partilha e da 

entreajuda são estimulados e consequentemente fortalecer o impacto positivo que gera 

enquanto organização. 

 Criar condições que permitam o envolvimento cívico dos colaboradores; 

 Reforçar o sentimento de pertença ao novobanco; 

 Aumentar o bem-estar dos colaboradores e fomentar o trabalho em equipa e 

colaborativo; 

 Promover ambientes que desenvolvam uma cultura de empatia, diversidade e inclusão; 

 Gerar oportunidades de aprendizagem pela partilha de conhecimento e experiências; 

 Permitir o desenvolvimento de soluções e ideias inovadoras. 

 

Área de atuação 

Para este fim e através da promoção de ações de voluntariado, selecionamos 
preferencialmente três áreas de atuação alinhadas com a estratégia de sustentabilidade: 
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 Literacia Financeira e digital - ações promovidas pelo banco e que visam

promover o aumento do nível de literacia financeira e digital através do

desenvolvimento de competências financeiras e utilização de canais digitais e

respetiva segurança;

 Impacto ambiental – ações que têm como principal objetivo promover a

proteção dos recursos naturais e o meio ambiente com o intuito de diminuir as

alterações climáticas e a perda de biodiversidade.

 Apoio humanitário - ações que contribuam de forma imediata e eficaz para

minimizar os efeitos de situações de carência social e económica ou de

catástrofes de vária natureza junto das populações diretamente afetadas

A definição destas áreas não impede, contudo, a participação dos colaboradores 

noutras áreas de atuação, sejam estas dinamizadas pelo banco ou propostas pelo 

colaborador, desde que estejam enquadradas nos objetivos e plano de 

Responsabilidade Social Empresarial do banco. 

Aplicação 
Todos os colaboradores podem participar em ações de voluntariado, disponibilizando 

o novobanco a cada colaborador 1 dia por ano em horário laboral.

O dia disponibilizado pelo banco pode ser utilizado numa única ação ou ações 

diferentes com duração de meio dia. 

Comunicação 
O programa de voluntariado encontra-se disponível no site do banco e na sua intranet 

“Somos novobanco”.  

O voluntariado do novobanco é mais uma das 15 iniciativas do modelo Dividendo 

Social, um modelo de avaliação e de compromisso de retribuição que o novobanco 

assume perante a sociedade, o ambiente e seus colaboradores, sendo o seu reporte 

efetuado trimestralmente no site do banco.   

Qualquer pedido de esclarecimento, deverá ser efetuado através do seguinte e-mail: 

sustentabilidade@novobanco.pt 

https://www.novobanco.pt/institucional/sustentabilidade/devolver-a-comunidade/dividendo-social

