DEPARTAMENTO DE AcAo SOCIAL
Relatório de Atividade 2021
Em 2021, a pandemia Covid 19 continuou a ter urn forte irnpacto no trabatho desenvolvido
pela equipa de acão social. Mais colaboradores recorreram a Fundação, traduzindo -se em mais
pedidos de apolo que chegaram por diversas vias, mostrando que, cada vez, mais a Fundacão e

o seu trabalho são conhecidos e reconhecidos.

a

nova réalidade, foi possIvel aumentar e meJhorar as
respostas aos colaboradores que solicitaram apoio em Informacão, Encaminharnento e
Orientação, resposta fundamental na resolucão das situacôes problemáticas.
Corn os procedimentos já adaptados

Não obstante o aumento dos pedidos de ajuda, iniciaram-se outros desafios, como a
dinamizacão do Grupo de Valorizacão Pessoal e Profissional, corn o objetivo de estudar a
possIvel criacão de urn novo projeto nesta area, bern corno, a realizacão de webinares,
dedicados aos temas da poupanca e da literacia financeira.
passou a estar disponIvel ao firn de semana, corn o intuito de
responder a possiveis pedidos de apolo urgentes.

Também a equipa de

Nos Prograrnas da

acão social

Acão Social

registaram -se rnais candidaturas e forarn atribuIdos mais apoios,

incluindo o campo de férias, em que houve urn aurnento de participantes.

areas

da Fundacão, estará
certamente relacionado corn os esforcos de intensificacão da comunicacão realizada em 2021,
não so nos rnornentos de abertura de candidaturas rnas também, na divulgacão dos resultados
e do trabalho realizado, corno foi por exernplo a partilha de testernunhos. Destaca -se tambérn
a inclusão do módulo Fundacão Pão de Acücar-Auchan, no curso de Responsaveis de Mercado,
o que também terá contribuldo para rnaior conhecirnento da Fundacão.
Este acréscimo do nümero de pedidos, transversal a todas as

Em seguida, apresentam -se os resultados dos pedidos de Apoio Social, dos Apoios Educativos e

dos Campos de Férias, assirn corno, dos novos projetos.
1. Apoio Social
1.1. Caracterização dos Pedidos de Apoio Social
A intervencão do Departamento de Acão Social (DAS) abrangeu 85 locais, nomeadamente 36
Lojas Auchan, 30 lojas My Auchan, LogIstica e Plataforma do Pescado, Sede, CNS, Nhood e a
própria Fundacão.

Em 2021, a equipa de acão social acornpanhou 470 pedidos de apoio, provenientes de 454
colaboradores. Esta diferenca numérica deve -se ao facto de alguns colaboradores terem
solicitado ajuda rnais do que uma vez neste ano. Quando cornpararnos o nürnero de pedidos
de apoio nos iltimos 3 anos, observa -se urn aurnento de 13% ern relacão ao ano anterior e de
36% quando compararnos corn 2019, ano pré-pandémico.
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Gráfico 1 N1mero de Pedidos de Apolo acompanhados em 2019,2020 e 2021
-

Dos 470 pedidos de apolo acompanhados durante 2021, 243 deram entrada neste ano.

Tat como em 2020, as lojas de Amoreiras e de Aifragide continuam a ser os locals com mais
pedidos de apolo, seguindo -se a loja da Amadora que registou um aumento de pedidos em
2021. As lojas MyAuchan assumem cada vez mais destaque.
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Gráfico 2- Distribuicdo dos pedidos de apoio dos colaboradores por local
Os meses de Julho e Novembro registaram o

major

nümero de pedidos de apoio.
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Gráfico 3- Distribuicào dos pedidos de apoio social de 2021 por mês
A maloria dos colaboradores referlu ter chegado a Fundacâo através do Delegado, reforcando
a importância desta figura nos locals Auchan. No entanto, realca -se que, em 50 situacôes,
foram outras pessoas da loja (colega, chefia, diretor e RH), que encaminharam o colaborador,

________
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o que dernonstra urn rnaior conhecimento e reconhecimento do trabaiho realizado pela
Fundação.

e importante destacar que, em 2021, muitos colaboradores pediram novamente
apoio social para enfrentar outras dificuldades surgidas neste ano. Nestes casos, os
colaboradores contactaram diretamente as técnicas de aco social.
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Gráfico 4- Encaminhamento dos pedidos de apoio social para o DAS
1.2.

Caracterizacão Demográfica dos Colaboradores

Tal como tern acontecido em anos anteriores, os colaboradores que pediram apoio a Fundação
são maloritariamente do sexo ferninino. Mas no que concerne a idade, em comparacão corn o
ano anterior, constatou -se uma descida na faixa etária, passando a ser o intervalo dos 30-39
anos o rnais representado, em detrirnento do 40-49 anos. Tambérn a faixa etaria dos 20-29
anos registou urn aumento.

Acentuando a tendência j registada em 2020, os pedidos de cola boradores corn menos de 5
anos de empresa continuaram a aumentar, ultrapassando em 2021 os colaboradores entre os
10 e os 15 anos de empresa e passando a ser o grupo mais representado.
Os pedidos surgem rnaioritariamente de operadoras especializadas da frente de loja e de
produtos frescos, corn rendimentos anuais per capita entre os 2900 e os 5900 (22 escalão).
Em 2021 as famlilas monoparentais voltaram a estar em maior nmero, seguidas de perto das
famIlias de casais corn flihos que, no ano passado, tinham pela primeira vez sido as mais
representadas. Por outro lado, observa -se que cada vez mais as farnItias unitárias solicitam
ajuda.

________

Como seria expectável, a pandemia continuou a estar na origem de muitos dos pedidos de
apoio, sendo as razöes mais comuns a perda de rendimentos do cônjuge, as baixas por
isotamento e a perda de rendimentos extra do próprio colaborador. No entanto, em 2021, este
motivo fol ultrapassado pelas "despesas inesperadas", onde se inserem as situacöes de
mudanca de casa, despesas não programadas corn carro e avaria de eletrodomésticos. Os
problemas de saüde dos colaboradores também são responsáveis por urn niimero elevado de
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pedidos, quer petas despesas extra que acarretam, quer pela necessidade de estar de baixa,
tevando a reduço dos rendirnentos dos agregados familiares.

00
70
60
50
40
30
20
10
0

Despesas
Inesperadas

Covid19

Divórcio

Balsa

QuestOes de Saide Multiproblemátlcas Sobreendividamento Apoio Psicoidgico

Gráfico 5- Distribuiçào dos pedidos de apoio social por pro blemática
1.3. Atendimentos

Corn a reduço das medidas de contenço do Covid, em Outubro, a equipa retomou os
atendimentos presencias nas lojas mais próximas, como Amoreiras, Aifragide, Amadora,
Almada, Setübal, Coma, Sintra, Cascais e Torres Vedras. No entanto, corn novo agravamento
da situacâo pandérnica em Dezembro, a equipa regressou a videochamada em todos os

atendimentos.
Naturalmente, o aurnento do nrnero de colaboradores em acompanharnento tern forte
expresso no niimero de atendimentos realizados. Para além disso, observou -se urn
crescimento no nümero dos contactos telefónicos fora dos atendirnentos programados,
revelando uma major aproximaco entre os colaboradores e a equipa técnica.
Em 2021, foram realizados 1227 atendimentos, mais do dobro do que em 2019, como se
constata no quadro infra.
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1.3. Resultados dos Apoios Sociais
Em 2021, o Departarnento de

Acão Social atribuiu 2791 Apoios Sodas, distribuldos por Apoio
Familiar (a!imentaco, habitaco,...) Apolo Saüde e lnformaco, Orientaco e Encaminhamento
(bE). Em comparaço com o ano anterior, verificou -se urn aumento de 909 apoios no total.
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Gráflco 7 Distribuicão dos clpoios sociais por tipologia nos 3 Ultimos anos
-

Em 2021, concretizaram -se 1430 Apoios Familiares, sendo que destes, 1035 destinaram -se a
colmatar necessidades de alimentaco, através de atribuico de cartho oferta. Neste apoio
estão ainda incluIdas 31 situacöes identificadas pebos Delegados de carência muito grave de
bens alimentares, tendo sido acionado o apoio familiar urgente, através de "não-pago",
ni1mero idêntico ao ano anterior.

o segundo apoio mais atribuldo foi para habitaco, 163 apoios, ou seja, mais 28 que no ano
anterior. Nesta categoria destaca -se o aumento de pedidos para pagamento de rendas, quer
em situacöes de atraso com risco de despejo, quer para mudanca de casa por resciso de
contrato pelo senhorio. Neste i1t1mo caso, para além dos elevados vabores que se praticam,
conduzindo ao aumento das dificuldades financeiras do agregado, é normalmente exigido o
pagamento antecipado de 2 rendas e de mais urn mês de cauco, revelando -se vabores
incornportáveis para colaboradores financeiramente mais vulnerveis.
Quanto aos pedidos de Apoio em Saüde, o pagarnento de medicaço, consultas e exames
continua a ser o mais frequente. No entanto, tab como já havia acontecido no ano anterior,
registou -se urn aumento de pedidos de apoio psicológico. Durante 2021, 51 colaboradores
usufruIram de apoio psicológico através dos protocobos estabelecidos corn psicóbogos bocais.

o

Banco de Equipamentos manteve a sua utilizaco no âmbito do apoio social, mais
concretamente a tftubo de doaco de artigos para o bar e/ou a tItubo de empréstimo de bens de
bebé. Registaram -se 16 apoios, essenciabmente artigos para o tar e bens para bebés.

Foi tarnbém retomada a parceria corn a Auchan de reaproveitarnento de grandes
eletrodomésticos, tornando possIvel a atribuico destes equiparnentos em born estado, rnas
no passIveis de venda, aos cobaboradores corn pedido de apoio social, sern custos para a

Fundaço.
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Igualmente o nümero de apoios de Inforrnacâo, Orientaco e Encaminhamento (IOE) mais do
que duplicou em reIaco a 2020. Estando a equipa já adaptada a nova realidade de
funcionarnento e corn os procedirnentos revistos fol possIvel urna major dedicacão a este
apoio tao irnportante na resolucao das problematicas dos colaboradores. No entanto, a
da categoria
distribuicao das categorias de IOE fol semeihante ao ano anterior, a
Instituicöes de Apolo ao Habitacão, em que o ntrnero de IOE aumentou bastante, urna vez que
a dificuldade no acesso a habitacao está cada vez mais presente nos pedidos de apoio que nos
chegam.
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1.4. Arquivos

Em 2021 foram arquivados 263 pedidos de apolo, sendo a grande maioria por
meihoria da situacao problemática.
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Gráfico 9 Oistribuicao dos processos segundo o motivo de arquivo
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3. Apoios Educativos
Nos Apoios Educativos atribuidos pela Fundacao inserern -se 4 Programas: o Apoio para InIcio
de Ano Letivo, a cornparticipacao das mensalidades de Creche, Jardirn de Infância e ATL, as
Botsas de Ensino Superior e os Prémios de Mérito.
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Resultados Apoios Educativos 2019, 2020 e 2021

Nos ültimos 3 anos verificou -se urn aurnento dos apoios educativos, destacando -se o apolo
para InIclo de Ano Letivo corno o que anualmente apresenta urna subida mais constante e

acentuada.

o acréscimo registado no apoio para as mensalidades de Creche, Jardim de Infância e ATL,
deveu -se ao facto de, no ano letivo 2021/22, tambérn passarern a ser abrangidos os agregados
familiares incluIdos no 39 escalão de rendirnentos (ate ao máxirno do orcarnento destinado a
esta aco). Assirn, apesar da nova Iei da gratuitidade das Creches, em que os colaboradores
corn rendimentos mais baixos passaram a usufruir deste servico sern custos, foi possIvel
abranger rnais colaboradores neste apolo.
o

Prograrna "Bolsas de Ensino Superior" foi objeto de duas alteraçöes a nIvel dos documentos
exigidos. A partir deste ano passou a ser obrigatória a apresentaco de comprovativo de
candidatura as bolsas da Direcão Geral de Educaco Superior, para que possam beneficiar de
uma resposta já existente no Estado. Passou tambérn a ser exigida urna carta de rnotivacâo e
urna carta resurno do ano letivo transato, corn o objetivo de conhecer meihor os candidatos,
no prirneiro caso, e os bolseiros da Fundaco, no segundo caso.

Por ilt1mo, tal coma j

aconteceu no ano anterior, perante as excelentes resultados dos

candidatos aos Prémios de Mérito, a
vez dos 20 previstos.

Fundaco atribuiu

em 2021, 25 prémios de Mérito, em

4. Campos de Férias
A organizaco do Campo de Férias 2021 ficou novamente a cargo da empresa Ritmos Fortes,
como tern acontecido nos tiltimos anos.

Devido a situaco pandémica vivida em 2021, a Iotaco por turno foi reduzida e as atividades
sofreram algumas adaptacöes. Pelo mesmo motivo, o transporte no fol incluido na atividade,
sendo da responsabilidade dos Encarregados de Educacâo. Fol pré-estabelecida a reaIizaco de
apenas 1 turno, na semana de 25 a 31 Julho, corn Iotaço minima de 30 participantes.
No Campo de Férias foram tomadas todas as precaucöes exigidas por el, sendo a espaco
detentor do seto Clean&Safe. Todos os monitores foram testados a Covid -19, assim como,
todos as participantes a chegada ao campo, para além de outras medidas relacionadas corn a
higienizacão dos espacos e organizaco e escoiha das atividades.
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Considerando a despesa acrescida que as famlilas teriam corn o transporte para o Cam po de
Férias, a Fundacão reduziu o valor das cornparticipacöes de todos os escalöes de rendirnentos,
corn excecäo do 1 e iiltirno escalöes, em que se rnantiveram os valores do ano anterior.
Pela primeira vez distribuIram -se brindes da campanha "Regresso as Aulas", em parceria corn a
Auchan, o que foi muito apreciado pelos participantes.
Em 2021, verificou -se urn aumento de confianca por parte dos pais, que se traduziu em mais
inscriçöes e participantes, apesar de ainda estarem muito aquérn dos nürneros pré
pa ndém icos.
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Ntimero pcirticipantes Cczmpo de Férias 2019, 2020 e 2021

Mais uma vez, o Campo de Férias decorreu sem incidentes graves, sendo o feedback dos
participantes e Encarregados de Educaco extrernarnente positivo.

5. Outros
5.1. Webinares
No âmbito do estágio curricular realizado por Sara Matos da Universidade Católica, forarn
dinarnizados no rnês de Julho, 4 Webinares corn a ternática da poupanca e literacia financeira.
Para tal, contou -se corn a participaco das nutricionistas da Auchan Cátia Miguel e Filipa
Azevedo na dinarnizaçâo dos dois prirneiros e corn Raquel Machado e Deolinda Silva, da
Associaco APOIARE nos restantes.
Nos Webinares forarn trabaihados os seguintes temas: "Corno Evitar o DesperdIcio Alimentar",
"Alimentaco Saudável em Conta", "Dicas para o Orcarnento Familiar Equilibrado" e "Gestho
de Créditos, Negociaco, Penhoras e lnsolvência".

Nesta acão inscreverarn -se 270 colaboradores e participaram 130. Na avaliaco realizada, 87%
dos colaboradores referirarn ter ficado satisfeitos corn a participacão e 59% referirarn que o
Webinar contribuiu para aumentar os seus conhecimentos nas reas abordadas.
5.2. Grupo de Valorizaçâo Pessoal e Profissional

A pedido da Comissão Executiva foi constituIdo urn grupo de trabalho, corn'colaboraclores da
Fundaco e voluntários colaboradores da Auchan, corn o objetivo de perceber o nIvel de
interesse dos colaboradores em acôes de vaIorizaco pessoal e profissional e, se sirn, como se
poderia operaciona lizar este apoio.
As reuniöes tiverarn inIcio em Marco, tendo sido realizado urn questionrio aos colaboradores
Auchan por deciso do grupo. Forarn recebidas 592 respostas que forarn trabalhadas e
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discutidas. 0 grupo preparou uma proposta de projeto, mas veio a constatar -se no ser
pertinente face a oferta formativa já existente na Auchan. Em 2022 o grupo continuará o seu
trabalho, tendo em vista atingir o seu objetivo.
5.3.Angariaçâo cle Fundos

A equipa de Aco Social organizou, corn a ajuda de voluntrios da Sede, a Loja Solidária de
Natal, que decorreu de 26 de Novembro a 3 de Dezernbro e de 17 a 24 de Dezembro.

6. DELEGADOS
primeira realizada num formato diferente do habitual devido
contingências relacionadas corn a pandernia Covid. Assim, a forrnacão decorreu online e
dinarnizada corn recurso a questionários do Google forms. Neste novo formato e corn o intuito
de garantir a sua eficácia, reduziu -se a carga horária para duas horas e dividiu -se o grupo de 43
Delegados em 4 pequenos grupos.

A

as

Aco Formativa de 2021 foi a

As acöes de forrnaco decorreram nos dias 2 e 9 de Junho, corn duas forrnacöes em cada dia,
nurn total de 4 formacöes. Do total dos 43 Delegados convocados estiveram presentes 41,
tendo a taxa de absentismo sido a rnais baixa de sernpre. Tal esteve relacionado corn o facto
de, por ser online, permitir urna rnaior flexibilidade dos horrios.
Durante o ano, foi necessário substituir 3 Delegados, todos por rnotivo de salda da empresa.

7. RECURSOS HUMANOS
Em 2021, a equipa de Aço Social contou corn os seus 5 elementos, mantendo -se uma das

técnicas corn horário de amarnentacão.
Neste ano, a equipa de aco social acolheu 3 estágios do Curso de Servico Social: do Instituto
Superior de Ciências Sociais e Polfticas Susana Rita (Set.20 a Jul21) e Diana Rocha (0ut21 a
Jan22) e Sara Matos da Universidade Católica Portuguesa (Jan21 a out2l).

8. RESULTADOS E ORAMENTO 2021
Em 2021 o Departamento de Aco Social atribuiu 4714 apoios, abrangendo 1256
colaboradores, uma vez que cada colaborador pode usufruir de vários apoios.
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Gráfico 12- Ncmero de Colaboradores Apoiados pelo DAS em 2019, 2020 e 2021
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Comparacâo sumária dos Apolos e Programas entre 2020 e 2021:
iriiiiIlI)

2020

2021

2021
______________

______________________________

______________________________

Apoios e Programas

______________

______________________

Apolo Creche e Jl
Apoio ATL*

362
225
1039
25
77
1728

lnIcio Mo Lectivo
Prémios de Mérito

______________

______________________

Bolsas de Ensino Superior*
Sub-Total 2

Campos Férias

Sub-Total3

27
27

*

*II1

Orcamento
______________

______________

1430
158
1203
2791

313 861 79
Programas Educativos
65,502.04
361
27,942.76
263
71,370.00
1098
12,500.00
25
86,275.00
82
263,589.80
1829
Tempos Livres
4,181.31
94
4,181.31
94

;

Valor
277316.38

250,000.00
20,000.00

23,616.80
_____________

IOE
Sub Total 1

I

300 933 18

270 000 00
______________

1389
147
493
2029

_____________

______________

Apoio Familiar
Apoio Saüde

N° Apoios

_____________

Apoios Soc ais
291,153.14
22,708.65

______________

Valor

55,875.54
39,175.95
74,470.00
13,000.00
84,875.00
267,396.49

78,200.00
34,500.00
74,000.00
10,000.00
85,000.00
281,700.00

13,137.81
13,137.81

25,000.00
25,000.00

______________

I

______________________

____________________

N° Apojos

j[E.L1

'LIIIJPIiI1

Nestes Pro gramas estào incluIdos os apoios referentes aos meses de Janeiro a iulho e de

Setembro/Outubro a Dezembro.
6.

CONCLUSOES

Em 2021 o Departamento de Aço Social atribulu urn total de 4714 apoios, abrangendo 1256
colaboradores, em nümero superior a 2020. Em relaço a verba atribulda, a mesma totalizou
581.467 distribuIda pelas diversas areas, registando urn desvio orcarnental de menos de 1%.

A pandemia Covid19 continuou a ter urn forte irnpacto no trabatho desenvolvido pelo
Departarnento de Ação Social, embora de urna forrna menos acentuada do que no ano
anterior. Para alérn do nümero de pedidos de apoio rnotivados diretamente pela pandernia ter
sido rnenor, tarnbérn no se repetirarn as respostas criadas excecionalmente neste contexto
corno foi o caso da Linha de Apoio Psicológico, a atribuico de computadores para apoio ao
estudo em casa e a parceria ValPortugal Auchan.
-

Apesar disso, verificou -se urn aumento do nümero de pedidos de apoio acornpanhados pela
equipa de aco social. Tal deve -se, no so corn os pedidos de apoio recebidos em 2021, mas
tambérn corn o maior nürnero de casos que transitararn de 2020.

o niirnero elevado de pedidos está relacionado corn o contexto socio-econórnico atual,
tambérn corn o aurnento da divulgaco do trabalho realizado e corn a diversificacão dos rneios
de contacto, potencializando-se o contacto direto dos colaboradores Auchan corn a equipa.
Neste ponto, os telernóveis atribuldos a cada elernento da equipa, revelararn -se de extrerna
importância no acompanhamento rnais próximo das situacöes.
No apoio social registou -se urn aurnento do nirnero de apoios em todas as areas, familiar,
saüde e bE, destacando -se esta ültirna pebo forte crescimento e êxito obtido. A procura de
possIveis solucôes, em conjunto corn o colaborador, é fundamental na resoluco/melhoria das
situacöes e promove cornpetências que podero ser üteis no futuro. No entanto, reforca -se

cz
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a

que em várias situacöes, a Fundaco surge como ünica resposta, pois no é concedida a ajuda
de outras entidades devido ao facto de, pelo menos, urn dos elementos do agregado familiar
estar a trabaihar.
Apesar dos efeitos financeiros negativos causados pela pandernia se continuarern a fazer
sentir, constatou -se urn crescirnento dos pedidos de apoio motivados pelas dificuldades no
acesso a habitaco, tendência que se poderá agravar em 2022.

Relativarnente aos Prograrnas, a semeihanca do ano passado, a iAL- inIcio de Ano Letivo
registou novamente urn aumento de apoios, assirn corno, foram atribuIdas mais Bolsas para o
Ensino Superior.
A cornparticipacão das mensalidades de Creche, Jardim de Infância e AlL para a ano letivo de
2021/22 passou a incluir os agregados farniliares pertencentes ao 32 escaIo de rendimentos.
Esta alteracao, prevista no Piano de Atividades, conduziu ao acréscimo dos apoios atribuldos,
apesar da iei da gratuitidade das creches, da qual passararn a usufruir as colaboradores corn
rnenores rendimentos (12 escaio e 2 escalo de rendirnentos no caso de irrnaos).
Por iiitirno, tambérn no Carnpo de Férias se observou urna
tendo havido rnais participantes do que no ano anterior.

reducão do

impacto da pandernia,

lransversaimente e dando continuidade ao trabaiho desenvoivido ern 2020, corn a passagern
das candidaturas para formato digital, os docurnentos de controio dos apoios sociais, de IAL e
de Creche, Jardim de infancia e AlL passararn a ser enviados diretamente peios próprios
colaboradores par e -rnaii. Desta forrna, para aiém dos benefIcios ambientais, prornoveu -se a
autonomia e a responsabilizacão dos colaboradores pelos apoios recebidos. Par outro iado,
iibertararn -se as Deiegados destas tarefas adrninistrativas, para realizarern duas funcöes
prirnordiais: a divuigaço da Fundacâo e a identificaco de situacöes probiernáticas.
Em 2022, a Departarnento de Aço Social ira continuar o trabaiho j iniciado em 2021 nas
temáticas do apoio a necessidades de saüde especificas, na valorizaco pessoal e profissionai
através da dinarnizaco do grupo já criado e na arganizaçao de webinars destinados a
aurnentar a inforrnação e orientacaa dos colaboradores. Par outro ado, a aurnento de pedidos
de apoio psicoiógico conduz a necessidade de reforcar a rede de protocoios existentes, de
forma a garantir que todos as iocais Auchan terão resposta a este nIvel. Nas novas ternáticas
serâo trabaihados a divulgacäo de apoias existentes par parte de outras entidades destinados
a ascendentes e a possIvei criacâo de uma resposta no ârnbito da consuita jurIdica.

Hda Marqs4es
Coordenadora do Departamento Açâo Social

Lisboa, 22 de Fevereiro de 2022
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