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Resumo 
 

O tema da Responsabilidade Social Empresarial tem vindo a ganhar cada vez mais 

interesse desde as grandes corporações empresariais até às mais pequenas sociedades. 

Atualmente, este contexto encontra-se sistematicamente a adaptar-se e a desenvolver-se 

face aos diferentes condicionalismos como as legislações, as diferentes culturas, sendo 

também alvo da preocupação dos clientes das empresas. 

Neste sentido, pretende-se estudar o que está na base de uma corporação 

empresarial líder num mercado em território nacional, em desenvolver parcerias no 

âmbito da solidariedade social. 

A Portugal Telecom, como a maior sociedade empresarial portuguesa no ramo das 

comunicações, apresenta várias medidas no campo da responsabilidade social, tanto ao 

nível do desenvolvimento sustentável e económico como também com a criação de 

programas que tenham em conta apenas os aspetos sociais. 

De forma a contextualizar este desenvolvimento, procura-se perceber como 

funciona o grupo PT em geral, incluindo a empresa de telecomunicações móveis 

nacionais, a TMN, para conjugar os fatores Fundação PT e programa ponto t e de que 

forma estes influenciam os aspetos sociais. 

Da mesma forma teve-se de proceder ao levantamento de algumas definições de 

responsabilidade social empresarial (RSE) para uma melhor ligação entre quadro 

empresarial da PT e compreensão das razões do programa de pontos da TMN bem como 

o modo de funcionamento da Fundação PT no campo do voluntariado. 

São colocadas questões de investigação tendo em conta a troca de pontos, 

especificamente a troca por donativos, em que foi provado que se encontram 

relacionadas com os aspetos sociodemográficos da população bem como os programas 

de voluntariado realizados até então. 

Devem também ser agrupados o facto de ser cliente simultaneamente da Portugal 

Telecom e da TMN, apresentar um consumo médio mensal de telecomunicações 

elevado e o facto de desconhecer a possibilidade de troca de pontos por donativos. 

 

 

Palavras-Chave: Portugal Telecom; Telecomunicações Móveis Nacionais; 

Fundação PT; Programa Ponto t; Responsabilidade Social Empresarial; RSE; Troca de 

Pontos  
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Abstract 
 

Corporate social responsibility has increased its interest from large business 

corporations to the smallest companies. Currently, this context is systematically 

adapting and developing because different constraints such as laws, cultures, and also 

business customers‟ concerning. 

Such as, we intend to study what are the sources of a business corporation in a 

market leader in Portugal, by developing partnerships within of social solidarity 

framework. 

Portugal Telecom, as the largest Portuguese company in the business of 

communications, has several measures on social responsibility field, both in terms of 

sustainable development and economic as well as the creation of programs, that 

concerns only to social aspects. 

In order to contextualize this development, we seek to understand how group PT  , 

including the national mobile telecommunications company, TMN, and then to combine 

factors such as PT Foundation and program t point and, how they influence the social 

aspects. 

Likewise, we proceed to some survey of corporate social responsibility (CSR) 

definitions for a better link between PT business environment and the TMN‟s reasons 

points program and the operating mode of the PT Foundation on the field of 

volunteering. 

Research questions are asked with regard to points exchange, specifically for 

donations, proved that they are related to population‟s demographic aspects as well as 

volunteer programs carried out so far. 

Also should be grouped that both clients of Portugal Telecom and TMN, present 

an average monthly consumption of large telecommunications and the fact that ignoring 

the possibility of exchanging points for donations. 

 

 

Key-words: Portugal Telecom; National Mobile Telecommunications; PT 

Foundation; Program t point; Corporate Social Responsibility; CSR; Points Exchange  
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I. Introdução 
 

1. Escolha do Tema 

A escolha do tema do presente projeto recaiu sobre a responsabilidade social visto 

que é um tema que, ao longo do tempo, tem vindo a ganhar cada vez mais relevo junto 

das grandes organizações. Como tal optei por estudar um caso especifico, dentro do 

grupo da Portugal Telecom, especificamente na empresa Telecomunicações Móveis 

Nacionais (TMN), visto ser a minha entidade empregadora e pela qual sinto felicidade 

em estar vinculado a esta organização. 

Posto isto, o tema deste projeto «Trabalho de Projecto: O sistema de troca de 

pontos da TMN e os clientes» encontra-se relacionado com uma funcionalidade do 

programa de pontos da TMN, denominado por ponto t. Esta especialidade refere-se à 

possibilidade de troca de pontos por donativos a instituições de solidariedade social, 

uma oferta inovadora e pioneira em Portugal, e quais os fatores influenciam este tipo de 

troca solidária. 

 

2. Introdução à Investigação 

Alguns estudiosos, como Kotler (2003), afirmam que é na superação de 

expectativas que se descobrem as oportunidades de diferenciação da empresa, sendo 

esta vantagem competitiva um dos requisitos para a fidelização dos clientes. 

No entanto, uma empresa como a Portugal Telecom não pode basear a sua política 

apenas na satisfação do cliente, pois existe a ideologia e um bom senso de que um bom 

serviço ao cliente é o mínimo que se pode esperar de uma sociedade. Alguns autores, 

entre os quais Tronchin (2002), defendem que um serviço ou produto que pode ser 

facilmente encontrado na concorrência, não se pode considerar como fator diferencial, e 

como, satisfação do cliente é importante, mas não garante a sua lealdade e fidelidade à 

empresa. 

Deste modo, a TMN desenvolveu uma oferta capaz de ser facilmente distinguida 

dos seus principais concorrentes. De acordo com Kotler (1994), a grande maioria das 

inovações é facilmente copiada o que exigiu que esta empresa líder no mercado 

nacional de telecomunicações garantisse uma excelente vantagem do ponto de vista 

competitivo. 

Neste contexto, uma vantagem competitiva tem origem em diversos pontos 

distintos que uma sociedade desenvolve na atividade, produção, entrega e no suporte 

dos seus serviços, campos que podem contribuir para a criação de um aspeto de 

diferenciação (Porter, 1989). 
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Desenvolver um processo diferenciado no campo da solidariedade social, é um 

fator que naturalmente surge como vantagem competitiva, visto que o programa ponto t 

possui características inovadoras que permitem uma clara divisão entre a TMN e as suas 

concorrentes. 

O desenvolvimento da vertente solidária no programa de pontos da TMN é um 

bom motivo diferenciador da concorrência em Portugal, visto que nenhuma outra 

empresa de outro ramo que não o das comunicações, oferece a possibilidade de se trocar 

pontos por um determinado donativo a uma de 8 instituições de solidariedade social. 

Um assunto a esclarecer é o facto deste programa ser uma diferente ferramenta na 

área do marketing correlacionado com as causas sociais.  

De acordo com os autores Varadarajan & Menon (1988), este tipo de marketing 

refere-se a um processo de implementação e formulação de atividades de marketing que 

são caracterizados por uma oferta da organização empresarial para contribuir com uma 

quantidade específica a uma designada causa, quando os clientes se tornam parte 

integrante da receita, satisfazendo tanto os objetivos organizacionais como os 

individuais. 

A TMN, ao se envolver num programa de marketing relacionado com causas, 

procura favorecer as instituições e, simultaneamente, beneficiar dessa colaboração, já 

que os consumidores consideram que é uma boa forma de angariar fundos para 

instituições sem fins lucrativos (Barone & Miyazaki & Taylor, 2000). 

O facto de uma oferta estar associada a causas tão nobres como a solidariedade e a 

ajuda a ISS ‟s, origina a que consumidores efetuem trocas deste tipo com maior 

regularidade ou até mesmo a experimentar pela primeira vez um produto, aumentando o 

nível de conhecimento, reputação e memorização da marca, bem como a preferência de 

troca ao invés de um equipamento ou serviço de telecomunicações (Varadarajan & 

Menon, 1988). 

Este projeto vai investigar algumas relações do programa de pontos, 

especificamente as trocas por donativos, que variáveis devem ser tidas em conta e que 

fatores podem influenciar uma simples troca. 

Para além desta funcionalidade específica do programa de pontos da TMN estar 

associado a causas socias, faz parte dos valores da organização empresarial, o tema da 

responsabilidade social, visto que existe uma empresa que se dedica a cem por cento ao 

tema, a Fundação PT. 
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II. Responsabilidade Social Empresarial 
 

1. Introdução 

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é um conceito que tem vindo a 

ganhar uma maior dominância na comunicação empresarial nos últimos anos. Cada 

sociedade empresarial possui uma política no que diz respeito à responsabilidade social 

e produz um relatório anual detalhado de toda a sua atividade comercial, apesar de 

algumas organizações reconhecerem que a sua atividade que não é socialmente 

responsável. 

Devido a esta situação, torna-se complicado encontrar um único significado deste 

conceito visto que existe um enorme e variado número de definições diferentes, tendo 

em conta vários aspetos como a situação económica, a visão dos stakeholders da 

empresa, ao nível do voluntariado entre outros. 

 

2. Definições 

São inúmeros os autores e entidades que, com exatidão, definem um conceito de 

Responsabilidade Social das empresas no seu sentido mais lato, cada um procurando 

explicar e demonstrar os seus pontos de vista. 

Como tal, não existe uma única definição de RSE pelo que se realizou um 

levantamento de alguns juízos para que no final, o resultado seja a obtenção de uma 

noção geral deste conceito. 

A RSE deve ser um ponto de partida das empresas, visto que cada uma deve ser 

pensada e desenvolvida como um empreendimento social, entidades cuja existência e as 

decisões podem ser justificadas na medida em que servem público em geral ou 

instituições sociais (Dahl, 1972). 

Existem autores que defendem que a RSE assenta na responsabilidade ética como 

os stakeholders da empresa geram a organização. Este comportamento refere-se ao 

tratamento as partes interessadas de uma forma considerada aceitável nas sociedades 

civilizadas, incluindo a responsabilidade económica, tendo em vista a criação de 

padrões mais elevados, preservando a rentabilidade da sociedade (Hopkins, 2003). 

Numa outra definição, a RSE é geralmente vista como o contributo das empresas 

para o desenvolvimento sustentável, que tem sido determinada como o desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades no presente sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras suprirem suas próprias necessidades, sendo entendida como exemplo para se 

conseguir a integração dos imperativos económicos, ambientais e sociais (Dahlsrud, 

2006). 
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A RSE pode também ser definida como sendo os estilos formais e informais em 

que os negócios dão o seu contributo com o intuito de melhorar a gestão e as condições 

sociais, éticas, não só de trabalho, mas também ambientais nos países onde mantém a 

sua atividade, enquanto mostram preocupação com temas como a religião, história e 

cultura (Maria Santos & Rogério Silva, 2010). 

Numa versão mais universal, a União Europeia define que a Responsabilidade 

Social Empresarial é um conceito pelo qual as empresas devem integrar as 

preocupações sociais e ambientais nas suas operações e na sua interação com outras 

partes interessadas numa base voluntária (Comissão Europeia, 2011). 

Como se pode perceber pelas definições acima, o conceito de Responsabilidade 

Social Empresarial tem vindo a evoluir ao longo dos anos fruto da constante evolução 

dos mercados de negócio o que obriga a que as corporações alterem os seus padrões de 

desenvolvimento económico, ambientais e sociais, sempre com a vertente da 

sustentabilidade bem patente. 

 

3. Conclusão 

Como se pode comprovar, existem as mais variadas de definições no contexto da 

Responsabilidade Social Empresarial e, embora todos estes conceitos tenham diferentes 

perspetivas e formas de escrever, os conceitos são predominantemente congruentes, daí 

ser possível a construção de um conceito único e universal. 

Os diversos autores demonstram que a RSE não é um conceito novo, visto que as 

empresas estudam os seus impactos sociais, ambientais e económicos, tendo sempre em 

conta as partes interessadas, sejam eles os clientes ou os proprietários. 

Num nível mais operacional e não tanto conceptual, este tema já apresenta uma 

diferente conotação, devido em grande parte à globalização e aproximação dos 

mercados. À medida que o tempo e os mercados se desenvolvem, o contexto onde as 

empresas operam está em constante mutação, com o surgimento de novos atores e 

diferentes legislações nacionais que colocam cada vez mais novas restrições ou 

oportunidades de negócio e que provocam alterações sociais, ambientais e económicos.  

Como tal, numa definição mais geral, a RSE analisa os aspetos económicos, 

sociais e físicos do meio ambiente empresarial tendo sempre em atenção as noções de 

responsabilidade, de sustentabilidade e também de transparência aquando as estratégias 

de negócios são desenvolvidas.  
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III. PT - Portugal Telecom 
 

1. Organização 

A Portugal Telecom (PT) é a entidade nacional de maior projeção portuguesa e 

internacional no sector das telecomunicações em Portugal. Trata-se de uma organização 

que proporciona um variado portfólio de negócios assente em dois pilares fundamentais 

que são a qualidade e inovação, de forma a oferecer um conjunto de produtos e serviços 

ao nível das mais avançadas corporações mundiais do sector. 

Em relação à sua atividade de negócio, a Portugal Telecom proporciona uma 

oferta global de comunicações, traduzindo-se e áreas como serviço telefónico local ao 

serviço de longa distância e internacional, às telecomunicações (móveis), aos dados e 

Internet, à televisão, ao aluguer de circuitos, conteúdos e sistemas de informação, às 

soluções empresariais e ao entretenimento. 

No que diz respeito à geografia da sua atividades comercial, a Portugal Telecom 

marca presença nos continentes americano, asiático e africano, através dos serviços 

fixos, móveis e internet. Apesar de ter como mercado prioritário o Brasil (recentemente 

vendeu a sua participação na corporação Vivo e adquiriu ações da empresa Oi), esta 

estrutura encontra-se em ampla expansão internacional baseada em parcerias de elevado 

valor acrescentado, como se pode ver pela figura I, presente no capitulo X Anexos, no 

ponto 3. 

Este desenvolvimento levado a cabo pela organização encontra-se correlacionado 

com o papel de liderança na modernização da economia e no desenvolvimento do 

mercado da informação, colocando as suas armas ao serviço destes objetivos. 

O excelente ritmo de crescimento e a diversificação de atividades de negócio e 

mercados são os principais vetores estratégicos através dos quais a PT visa criar valor 

para os seus stakeholders. No entanto, este ritmo de desenvolvimento é pautado pela 

sustentabilidade, tendo por base a manutenção e reforço da liderança nas principais 

áreas de atividade comercial, e na aposta nos negócios de elevado crescimento, sempre 

o com a vertente internacional em mente. 

Em relação à estrutura, a Portugal Telecom em Portugal divide-se em 3 grupos 

(PT Portugal; PT Empresas Corporativas; e PT Empresas Instrumentais) que por sua 

vez se subdividem em 15 empresas, como se pode constatar pela figura II. Destas 

empresas, fazem parte a Telecomunicações Móveis Nacionais (TMN) e a Fundação PT, 

organizações que serão desenvolvidos mais adiante. 

Apenas a título de curiosidade, a Portugal Telecom encontra-se cotada nas bolsas 

de Lisboa e de Nova Iorque e representa pouco mais de 3% do Produto Interno Bruto 

(PIB) de Portugal. 
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2. Missão e Valores 

A missão e os valores são aspetos que são tidos em conta em todas as 

organizações, e a Portugal Telecom não é exceção. A empresa tem como principal 

missão a de «Prestar serviços de telecomunicações e multimédia de reconhecido valor 

para os clientes, através da permanente atualização tecnológica e de recursos humanos 

qualificados e motivados.» (Portugal Telecom, 2011). 

A missão da entidade foi definida de forma a ambicionar o seu desenvolvimento, 

sempre com a noção de que querer ir mais longe e superar-se a si própria e às 

expectativas dos seus clientes. Como tal, a empresa propõe-se ser um parceiro de 

referência de forma a liderar em todos os negócios e mercados onde se encontra 

inserida, apostando sempre em negócios de elevado crescimento através de novas e 

inovadoras soluções de mercado. Como tal, esta visão impulsiona o desenvolvimento de 

sinergias entre as empresas que constituem a Portugal Telecom, desenvolvendo as 

infraestruturas necessárias à otimização da sua atividade comercial, com o principal 

objetivo de crescimento e liderança internacional. 

Em relação aos valores, como maior organização empresarial portuguesa na área 

das telecomunicações e multimédia, a cultura encontra-se assente em cinco valores que 

são uma referência para todo o grupo: 

 

a. Unidade 

b. Excelência 

c. Confiança 

d. Competência 

e. Responsabilidade Social 

 

Na unidade, a Portugal Telecom compromete-se a promover a ética e trabalho em 

equipa de todas as corporações que constituem a empresa, de forma a corresponder às 

necessidades específicas de cada mercado e cliente. 

A excelência diz respeito às soluções apresentadas, proporcionando um modelo de 

resposta às exigências dos seus clientes. 

Já a confiança refere-se à relação entre a empresa e o cliente, procurando a 

antecipação das suas necessidades e uma resposta eficiente e eficaz aos desafios 

colocados. 
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A competência encontra-se relacionada com os seus colaboradores, surgindo 

como valor indispensável nas equipas que se pretendem coesas, eficientes, empenhadas 

e motivadas no seu crescimento pessoal e profissional. 

Por último, a Responsabilidade Social, tema principal deste projeto final de 

mestrado. Como vamos ter oportunidade de ver mais à frente, existe o compromisso da 

empresa perante a comunidade que se concretiza no apoio a diversas instituições e no 

incentivo à participação ativa dos seus operários através de uma política de voluntariado 

empresarial. Para além desta vertente, este grupo mostra-se cada vez mais empenhado 

no desenvolvimento de produtos e serviços destinados a clientes com necessidades 

especiais, nomeadamente os clientes menos favorecidos economicamente, com 

limitações físicas e/ou psicológicas e idosos. 

 

3. Responsabilidade Social do Grupo PT 

Como se pode observar pelo ponto acima, a responsabilidade social é um tema 

bem patente nos valores do grupo Portugal Telecom. 

A empresa apresenta um plano de responsabilidade social em que é definido como 

principal objetivo o respeito pelos valores das sociedades onde a mesma se encontra 

inserida, e baseia a sua atuação no compromisso de contribuir para a melhoria das 

condições de vida de todos, nomeadamente através de programas de sensibilização para 

inclusão social, escolar e profissional e à inerente promoção do conhecimento, da saúde, 

da segurança de pessoas e bens e do ambiente. De referir que esta atuação é 

fundamentalmente dirigida para as faixas da população mais carenciada, e, entre estes, 

para as crianças, jovens e seniores. 

O ponto máximo da política de responsabilidade do grupo prende-se a Fundação 

PT, a desenvolver no próximo capítulo (III) que para além de assistência a determinados 

projetos, possui vários programas de voluntariado. No entanto todas as diretrizes 

definidas pela PT, repercutem-se pelas várias empresas que compõe o grupo, entre as 

quais a Fundação PT e a TMN. 
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IV. Fundação Portugal Telecom 
 

1. Organização 

A Fundação Portugal Telecom é uma instituição privada, sem fins lucrativos e de 

utilidade pública, que tem como missão o compromisso de intervenção social e apoio ao 

desenvolvimento da PT, no âmbito da sua responsabilidade social. 

A gestão da Fundação PT é em tudo muito similar às outras instituições, como são 

o caso da Fundação Gulbenkian e da Fundação Champalimaud, que apesar de não 

serem regidas com fins lucrativos, detém o seu próprio património que é administrado 

com o intuito de obter rendimentos para desenrolar a sua atividade. 

No que se refere à atividade, a Fundação PT surge como pilar fundamental, com 

enfoque prioritário nas áreas da saúde, educação e inclusão digital. O contributo desta 

fundação para a construção da sociedade da informação e acesso às tecnologias de 

informação e comunicação refere-se ao desenvolvimento das capacidades pessoais, com 

destaque para o apoio aos cidadãos com necessidades especiais de comunicação. 

Esta instituição possui 4 áreas de intervenção prioritárias, distribuídas por: 

Combate à info-exclusão, através de soluções de telecomunicações para cidadãos com 

necessidades especiais; Educação e literacia, com a colocação da tecnologia de 

videoconferência ao serviço do ensino escolar; Saúde, disponibilização de soluções de 

videovigilância e telemedicina a unidades de saúde; e Voluntariado, com a colocação 

dos colaboradores da PT em ações de voluntariado. 

 

2. Voluntariado 

Tal como foi referido, a Fundação PT dispõe de vários programas de voluntariado 

cujo principal objetivo passa por apoiar projetos em áreas carenciadas da comunidade 

ou do ambiente, e simultaneamente motivar os colaboradores e respetivas famílias para 

atividades de cidadania. De todos os programas desenvolvidos pelo grupo, são de 

destacar o voluntariado empresarial e o voluntariado em família. 

O voluntariado possui 5 focos de intervenção: Partilha, no que diz respeito à 

recolha de roupa e distribuição de comida aos sem-abrigo; Cultura, visa proporcionar 

experiências lúdicas a crianças carenciadas; Formação, especialmente em 

microinformática e construção de websites; e no Ambiente, com ações de formação 

cívica e ambiental. 
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Estes programas podem ser divididos em dois estilos de voluntariado, um 

referente à empresa (Voluntariado Empresarial) e o outro de cariz mais pessoal 

(Voluntariado em Família). 

 

a. Voluntariado Empresarial 

O Voluntariado Empresarial é o programa de maior relevo da Fundação, que 

desenvolve uma valiosa atividade através de diversos projetos beneficiando instituições 

sem fins lucrativos, nomeadamente IPSS„ s (Instituições Particulares de Solidariedade 

Social) e ONG (Organizações Não Governamentais) com intuito de promover o bem-

estar social entre segmentos mais desfavorecidos da população. 

Este género de programa decorre de projetos no âmbito nacional, podendo 

participar colaboradores de qualquer empresa do grupo Portugal Telecom. De referir 

que a PT oferece a possibilidade de cada colaborador doar 6 dias de trabalho ao 

voluntariado, durante o período de horário normal de trabalho, sem que isso afete a 

respetiva retribuição e/ou assiduidade. A título de curiosidade, no último ano (2010) 

estiveram envolvidos mais de 250 colaboradores da PT em trabalho voluntário. 

 

b. Voluntariado em Família 

O outro estilo refere-se ao Voluntariado em Família e distingue-se do anterior pela 

organização em horários de tempos livres e que conta não só com a participação dos 

colaboradores do Grupo PT bem como também das suas famílias. Neste programa, 

estiveram cerca de 600 voluntários em iniciativas de voluntariado social e ambiental, 

valores referentes ao ano 2010. 
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V. TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais 
 

1. Organização 

Como foi referido anteriormente, a empresa Telecomunicações Móveis Nacionais, 

vulgarmente apelidada de TMN, pertence ao grupo PT, mais especificamente ao sector 

da Portugal Telecom Portugal. 

A TMN foi fundada em 22 de Março de 1991 e é o maior operador de 

comunicações móveis de Portugal, com cerca de sete milhões de clientes - 7.000.000 

(Relatório e Contas Consolidadas PT, 2011), tratando-se de uma corporação pioneira no 

mercado português, a primeira com rede analógica e mais tarde com rede digital GSM 

(Global System for Mobile) – trata-se da tecnologia móvel, padrão de todos os sistemas 

móveis de comunicações do mundo. Em 2004, lançou no território nacional, a terceira 

geração de telemóveis de tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System), protocolo de terceira geração (3G). 

Quanto às suas principais linhas de orientação, esta sociedade prima pela inovação 

e orientação para o cliente. Inovação está correlacionada com a tecnologia, inovação na 

oferta de produtos e serviços e na atitude de orientação para o cliente concretizada pela 

diversificação sistemática de soluções à medida das necessidades de todos e de cada um, 

para todos os tipos de utilização de terminais móveis (telemóveis), pessoais ou 

profissionais. 

Desde a sua criação, a TMN tem vindo a aumentar o seu número total de clientes, 

apesar de nos últimos anos esta tendência ter-se estagnado. Facto que comprova este 

constante desenvolvimento prende-se com a liderança no sector de telecomunicações 

móveis em Portugal desde 1997, posição que é consecutivamente preservada e reforçada 

ano após ano. 

 

2. Programa ponto t 

a. Introdução 

A TMN possui um programa de fidelização de clientes de nome ponto t em que 

um cliente acumula pontos com o carregamento de cartões pré-pagos ou com o 

pagamento de faturas de comunicações móveis, com a proporção de 1 euro carregado 

equivale a 1 ponto (1€ = 1 ponto). Este é um programa de fidelização porque uma troca 

de pontos por um equipamento móvel (telemóvel) e ou banda larga acarreta uma 

fidelização de 3 anos ao cartão, ou seja, durante um período de 3 anos os clientes são 

obrigados a manter o cartão ativo na rede TMN. 

Comparando com os seus principais concorrentes (Vodafone Portugal e Optimus), 

a TMN apresenta a maior e mais diversificada carteira de ofertas, renovando o seu 
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catálogo a cada 4 meses: Telemóveis, Banda Larga, Acessórios, Serviços e 

Comunicações, Sensações t, Parcerias e Parcerias e Donativos. 

 

b. Parcerias e Donativos 

Neste campo, Parcerias e Donativos, estão presentes as ofertas no seu sentido 

mais solidário, onde é possível efetuar trocas de pontos por donativos a instituições de 

solidariedade social (ISS‟ s). 

A possibilidade que os clientes têm em poder efetuar uma troca de pontos por um 

determinado donativo a uma instituição é um aspeto positivo e diferenciador 

desenvolvido por esta organização, visto que nenhuma das suas concorrentes oferece a 

mesma solução. Como tal a TMN aposta nesta vantagem competitiva não só de se poder 

desmarcar dos seus principais adversários, como também marcar pontos na área da 

responsabilidade social.  

De referir que uma grande vantagem neste tipo de trocas refere-se ao facto de, 

após a realização de uma troca por donativo, instituição social emite um recibo em 

nome do cliente, referindo que este realizou um donativo, passível de ser colocado 

como despesa no IRS (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares). 

Em cada ano, os responsáveis pelo programa ponto t e os representantes das várias 

instituições reúnem-se numa pequena cerimónia que culmina com a entrega formal do 

valor correspondente aos donativos às instituições, a última das quais, ocorrida no mês 

de Fevereiro de 2011 e que gerou um valor de 150 mil euros às ISS‟ s (figura III). 

Desde que esta opção foi criada, em 2005, já permitiu canalizar mais de 570 mil 

euros para diferentes entidades, de onde se destaca o sucesso desta iniciativa que tem 

registado uma resposta muito positiva por parte dos clientes.  

 

c. Instituições de Solidariedade Social (ISS‟ s) 

Atualmente é possível efetuar uma troca de pontos por um donativo a 8 ISS‟ s: 

Unicef, Refúgio Aboim Ascensão, Novo Futuro, APPT 21, FPCCS, AMI, APCL e 

Aldeia Crianças SOS. Os pontos podem ser trocados consoante a seguinte escala: 

750 Pontos = Donativo de 20€ 

450 Pontos = Donativo de 12€ 

200 Pontos = Donativo de 5€ 

A possibilidade de se poder efetuar uma troca de pontos por um donativo 

começou em Novembro de 2005, com a primeira instituição presente no catálogo do 
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ponto t, a Unicef com destaque tanto na capa (figura IV) como nas páginas interiores 

(figura V) do catálogo. 

A UNICEF é uma agência das Nações Unidas que promove a defesa dos direitos 

das crianças, ajudando a dar resposta às suas necessidades básicas e contribuindo para o 

seu pleno desenvolvimento. 

Após o sucesso que, tanto esta fundação como a TMN tiveram, em Abril de 2008 

foram acrescentadas mais 3 instituições aumentando a variedade de oferta: o Refúgio 

Aboim Ascensão, o Novo Futuro e a APPT 21 (figura VI). 

O Refugio Aboim Ascensão é uma instituição particular cristã de solidariedade 

social que, desde 1985, desenvolve acolhimento de emergência para crianças dos 0 aos 

5 anos. Já o Novo Futuro cria e gere pequenos lares para crianças e jovens privados de 

ambiente familiar, dando-lhes acesso a cursos, estágios e outras atividades que visam a 

sua integração na comunidade. A APPT 21 por sua vez acompanha crianças com 

Trissomia 21, tanto a nível clínico como terapêutico e psicossocial, e ajuda a preparar a 

sociedade para lidar com esta diferença. 

Um ano mais tarde, em Abril de 2009, surgiu mais duas novas oportunidades de 

parcerias com a Fundação Portuguesa da Comunidade Contra a Sida (FPCCS) e com a 

Assistência Médica Internacional (AMI), como se pode comprovar pela figura VII. 

A FPCCS trata-se de uma instituição particular de solidariedade social e de 

interesse público, sem fins lucrativos, que promove a mobilização da comunidade na 

luta contra a sida. A AMI foi criada há 25 anos e tem como lema a ação humanitária 

global, sendo os 4 pilares de sustentação da sua atividade: Assistência Médica; Ação 

Social; Ambiente; e Alertar consciências. 

Mais tarde, em Setembro de 2010, a Associação Portuguesa Contra a Leucemia 

(APCL) foi incluída na oferta de donativos (figura VIII), que tem como principal 

missão consciencializar e mobilizar a sociedade civil no apoio a todos os que 

diariamente lutam contra a devastadora doença que é a Leucemia. 

Completando o leque das oito ISS‟ s presentes no catálogo, recentemente foi 

incorporada a instituição Aldeias Crianças SOS, criada à mais de 60 anos quando 

muitas crianças ficaram órfãs e abandonadas depois da II Guerra Mundial. 

  



19 
 

VI. Metodologia da Investigação 
 

1. Introdução 

Neste capítulo realizou-se a operacionalização do estudo, sendo definida a 

metodologia a utilizar para de forma a responder às questões de pesquisa bem como as 

hipóteses de solução formuladas. O seguimento deste caminho tem como principal 

finalidade de fornecer os devidos inputs preciosos para, de forma estratégica, escolher 

as devidas condições. 

Através da realização de um inquérito por questionário, a informação pretendida 

com esta técnica de investigação prende-se com a opinião geral que as pessoas têm 

acerca da empresa portuguesa Portugal Telecom, com especial atenção ao programa 

levado a cabo pela TMN, ponto t, assunto que foi desenvolvido anteriormente. 

Os questionários foram disponibilizados através da distribuição por correio 

electrónico, entrega em formato papel e por partilha nas redes sociais, basicamente 

através destes 3 processos obteve-se 114 respostas de um universo a rondar os 300 

indivíduos (cerca de 38%). 

 

2. Questionário e Recolha de Dados 

Para melhor compreensão da opinião geral, a delineação do questionário assentou 

em 21 questões, composta por uma clara divisão em 5 grupos, funcionando como um 

funil, partindo de uma vertente mais geral e aprofundando até campos mais específicos: 

 

a. Dados Pessoais 

b. Responsabilidade Social 

c. Portugal Telecom 

d. TMN 

e. Opinião Pessoal 

 

De referir que foi elaborado um fluxo de questões que ia filtrando, à medida que 

os indivíduos iam respondendo a determinadas questões (de forma negativa) eram 

encaminhados a terminar o questionário ou a seguir a uma outra questão. 
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Em relação ao primeiro grupo, foram recolhidos os dados sociodemográficos dos 

indivíduos que responderam ao questionário. Este campo alberga informações tais como 

a idade, o género e as habilitações literárias sobre o universo em estudo. 

O segundo conjunto refere-se à responsabilidade social num sentido mais 

genérico. Nesta área, era importante perceber de que forma a amostra em estudo se 

preocupava com as questões sociais, se alguma vez realizou uma ação de voluntariado e 

quais as razões que estiveram na sua origem. 

No terceiro grupo de perguntas, estabeleceu-se uma ligação entre a Portugal 

Telecom e a responsabilidade social. Numa primeira, abarcar os clientes da organização, 

para posteriormente perceber se os indivíduos tinham, em geral, conhecimento de 

algumas das várias iniciativas levadas a cabo por esta empresa de telecomunicações. 

O quarto conjunto tenta-se compreender a ligação entre os indivíduos e a empresa 

de telecomunicações móveis do grupo, a TMN. Foi já neste conjunto de questões que se 

abordou o tema ponto t com especial atenção à troca de pontos por donativos a 

instituições de solidariedade social (ISS). 

Por último, um grupo de interrogações de opinião no geral, de forma a atingir a 

alterações na opinião com esta técnica de investigação, ou seja, se universo de 

inquiridos mudaria a sua opinião quanto à política de responsabilidade social da PT, 

bem como a opinião dos indivíduos quanto à possibilidade de troca de pontos por 

donativos para a TMN. 

Importa também salientar que este inquérito, para além de recolha de dados, 

funciona como método de informação, transmitindo maior notoriedade da oferta. À 

medida que o questionário vai sendo respondido, permite informar os indivíduos da 

política de responsabilidade do grupo empresarial português nomeadamente no âmbito 

do programa ponto t. Esta característica pode ser facilmente compreendida visto que é 

colocada uma questão relacionada com a mudança de opinião da amostra em estudo, no 

final deste instrumento de recolha de informação. 

No capítulo X - Anexos, nos pontos 1 e 2, encontram-se, respetivamente, a 

mensagem de apresentação do questionário e o próprio questionário para uma melhor 

visualização do contexto acima transcrito. 

 

3. População e Amostra 

Antes da descrição da amostra, é necessário definir a população alvo do 

questionário. Conforme defendia Malhotra (2006), a população alvo é a coleção de 

elementos ou objetos que detém a informação procurada pelo investigador e, sobre os 

quais, devem ser retiradas as determinadas ilações. 
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Como tal, a população alvo deste inquérito é representativa da população no seu 

sentido mais genérico, ou seja, qualquer pessoa poderia responder ao inquérito visto que 

não foram colocados quaisquer entraves às respostas por parte de um determinado 

indivíduo(a), de forma a obter um universo representativo da população em geral, não 

restringindo critérios que limitassem temas como a idade, género ou habilitações 

literárias. 

Em relação à amostra utilizada para este estudo, trata-se de uma amostra não 

probabilística de conveniência. Segundo Malhotra (2006), este tipo de amostra 

caracteriza-se por ser uma técnica de amostragem não probabilística que procura obter 

um modelo de elementos oportunos. Como acontece com qualquer tipo de amostra 

(conveniência, propositada, escolhida entre outras), existem sempre vantagens e 

desvantagens na sua utilização, e a julgar pelo mesmo autor, os reduzidos encargos 

financeiros, um consumo de tempo diminuto e a própria conveniência são fatores a ter 

em conta nesta técnica. No entanto, como pontos negativos, o mesmo refere-se ao 

enviesamento da seleção e à amostra não representativa, tornando a sua análise mais 

subjetiva. 

Basicamente, este tipo de amostra não se preocupa em critérios de seleção 

homogénea da amostra, utiliza a conveniência para o pesquisador, devido à facilidade 

de disponibilização dos meios e de tempo, como refere Boyd (1971). 
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VII. Análise 
 

1. Individual 

Numa primeira fase da análise dos resultados, procura-se compreender de forma 

individual a resposta a cada questão levantada no inquérito, referindo-se a uma análise a 

cada ponto de forma unitária. De referir que os gráficos encontram-se no capítulo X - 

anexos, no ponto 4. 

Abordando os resultados brutos, tendo em conta a idade do universo, pode-se 

comprovar que larga maioria dos inquiridos (59%) tem idade compreendida entre os 21 

e os 30 anos, sendo que 40% se refere a indivíduos entre os 21 a 25 anos de idade, 

(gráfico I), no que diz respeito ao género, cerca de 58% da amostra é do género 

feminino (gráfico II). 

Em relação às habilitações literárias, a grande maioria dos indivíduos que 

responderam ao questionário são licenciadas ou têm um bacharelato (cerca de 46%), 

sendo seguidas pelos indivíduos que têm um mestrado, com 26% (gráfico III). 

A quarta questão do questionário depreendia-se com a autoavaliação dos 

indivíduos relacionada com as questões sociais tais como a pobreza, exclusão social 

entre outros. Neste campo, 95% das pessoas estão atentas a este tipo de problemas, 

mostrando alguma preocupação para com o tema. 

Logo após a questão da preocupação com questões sociais, procura-se perceber 

até que ponto esta preocupação se traduzia em ações de voluntariado. Como tal, apenas 

22% (25 indivíduos) já esteve, ou ainda se encontra envolvido em programas de 

voluntariado, ver gráfico IV. As razões que estão na origem da inserção em programas 

de voluntariado prendem-se com a preocupação com outras pessoas (52%) e valorização 

pessoal, no sentido de se sentirem úteis (36%), conforme demonstra o gráfico V. Já no 

gráfico VI, encontram-se as principais razões pelas quais os restantes 89 indivíduos 

nunca realizaram um programa de voluntariado, estando inter-relacionadas ao 

contributo apenas de géneros (dinheiro, alimentos, entre outros), com 48% e a falta de 

tempo, com 43%. 

Depois da compreensão das tendências da amostra deste inquérito, é tempo de se 

perceber a ligação entre o mesmo a empresa de comunicações, a Portugal Telecom. 

Como tal, de acordo com as repostas ao inquérito, 61% do universo é cliente da empresa 

(ver gráfico VII). Tendo em conta a PT e a responsabilidade social, a maioria do 

universo (cerca de 61%) considera que esta organização empresarial não se preocupa 

nem desenvolve programas dentro do tema da responsabilidade social (ver gráfico VIII) 

e cerca de 25% tem conhecimento que esta sociedade participa em ações de 

voluntariado através dos seus colaboradores. 
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Após o detalhe quanto à empresa no geral é a vez de analisar a marca TMN mais 

especificamente o programa Ponto t, que possibilita a troca de pontos por donativos 

entre outros, como podemos ver anteriormente. 

A primeira questão relacionada com a TMN (prende-se com a nº 11, “É cliente 

TMN?”) que automaticamente filtrava os clientes que respondessem negativamente a 

esta questão. Como é possível de se comprovar pelo gráfico IX, 54% do universo é 

cliente da TMN, o que significa que mais de metade do universo estaria disponível para 

continuar a responder ao questionário visto que 61 pessoas são efetivamente clientes. 

A questão seguinte refere-se com a despesa que cada pessoa tinha em média por 

mês em consumo de comunicações móveis, ou seja, numa linguagem mais comum, 

quanto é que cada indivíduo gasta em média por mês com chamadas, mensagens entre 

outros, com o telemóvel. Pelo gráfico X, pode-se reparar que 26% das pessoas têm uma 

média mensal de consumo entre os 20 e os 25€, sendo seguido pelo grupo de indivíduos 

que têm uma média entre os 5 e os 10€, com 20%. 

Em relação ao programa Ponto t, 80% (49 indivíduos) dos clientes da TMN são 

membros do programa, o que significa que 4 em cada 5 clientes podem efetuar uma 

troca de pontos, ver gráfico XI. Desta amostra de 49 pessoas, cerca de 45% não tinha 

conhecimento que poderia efetuar trocas por donativos, isto é, grande fatia dos membros 

do programa desconhecia esta especificidade do programa, o que significa que não estão 

totalmente informados sobre a troca de pontos. 

Quanto à parcela de clientes que não conhecia esta vantagem do programa, 5% 

admitem que, após terem conhecimento deste tipo de trocas, estão dispostos a realizar 

uma troca por um donativo a uma instituição, ver gráfico XII. Quanto aos clientes que já 

tinham presente este tipo de troca, apenas 40% (11 indivíduos) efetuaram uma troca por 

donativo, ver gráfico XIII. 

Quanto às razões que estiveram na base deste tipo de troca, estes 40% afirmam 

que a grande vantagem prende-se com o recibo poder ser descontado em despesas de 

IRS (cerca de 45%), sendo seguido pela forma simples de ajudar outras pessoas, com 

36% (ver gráfico XIV). No campo oposto estão as razões pelas quais os clientes nunca 

efetuaram trocas por donativos, surgindo a condição de ser preferível trocar pontos por 

um produto ou equipamento, obtendo 58% das respostas, como pode ser comprovado 

pelo gráfico XV. 

Por último, a análise dos dados referentes às opiniões tendo em conta a 

responsabilidade social da Portugal Telecom no geral, a sua comunicação e como estes 

interpretam a possibilidade de trocar pontos por donativos aos olhos da PT. 

No primeiro caso, cerca de 78% consideram que esta estrutura empresarial tem 

uma preocupação especial com o tema da responsabilidade social após resposta ao 

questionário, o que representa uma evolução de 61% (no início do questionário) para 

78%, explicado pelo total desconhecimento que os indivíduos têm acerca de ações 
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desenvolvidas por esta corporação de comunicações. Como tal, cerca de 67% do 

universo considera que a PT deveria apostar mais na comunicação de iniciativas no 

âmbito da responsabilidade social para uma melhor associação à empresa. 

O gráfico XVI refere-se á opinião dos indivíduos para com o programa de troca de 

pontos, o porquê deste permitir troca por donativos. Cerca de 39% do universo é da 

opinião que este fator se deve à organização se preocupar com as instituições de 

solidariedade social, sendo seguido da diferenciação face aos seus principais 

concorrentes (Vodafone Portugal e Optimus) com 31%. Basicamente, estes dois fatores 

são responsáveis por quase 70% de todo o universo em estudo. 

 

2. Respostas Possíveis 

A presente investigação baseia-se na procura de respostas para as seguintes cinco 

questões de investigação: 

 

f. Primeira Questão: Qual a importância das características sociodemográficas 

para explicar o comportamento dos clientes quanto às trocas por donativos? 

g. Segunda Questão: Qual a relevância da realização de um programa de 

voluntariado na escolha da troca de pontos por donativos? 

h. Terceira Questão: Existe alguma correlação entre ser simultaneamente cliente 

PT e TMN e a troca de pontos? 

i. Quarta Questão: O consumo mensal em telecomunicações influencia 

especificamente a troca de pontos por donativos? 

j. Quinta Questão: Existe alguma relação entre o desconhecimento da oferta 

solidária do ponto t e a possibilidade de troca de pontos por donativo? 

 

Na primeira questão, pretende-se perceber quais as variáveis sociodemográficas 

(idade, género e habilitações literárias) com maior relevância quando se efetua uma 

troca de pontos por donativos. 

A segunda questão prende-se com o facto de se apurar uma relação entre um 

individuo que tenha realizado um programa de voluntariado e uma troca de pontos por 

um donativo. 

A questão número três abrange principalmente o universo PT, caso se verifique 

uma correlação entre uma troca de pontos em geral e um cliente TMN e PT em 

simultâneo. 
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A quarta questão verifica se o consumo médio mensal dos clientes influencia uma 

troca de pontos por donativos, se existe alguma relação entre a despesa mensal com 

telemóvel e os donativos a Instituições de Solidariedade Social. 

A última questão de estudo verifica se o desconhecimento desta oferta especifica 

influencia a troca por um determinado donativo. 

 

3. 1ª Questão – Variáveis Sociodemográficas 

A primeira questão sobre a qual o estudo se debruça, refere-se à importância das 

características sociodemográficas e como estas podem explicar o comportamento dos 

clientes no que diz respeito à troca de pontos. 

Para uma melhor análise da componente sociodemográfica dos indivíduos na hora 

de se efetuar uma troca de pontos por um donativo, foram introduzidas nos 

questionários, três itens, solicitando aos inquiridos que indicassem a sua idade, género 

bem como as suas habilitações literárias. 

Anteriormente verificou-se que a resposta ao inquérito por questionário permitiu a 

recolha de 114 respostas e, como se pode verificar pela análise individual, cerca de 49 

indivíduos podem realizar uma troca de pontos (cerca de 80% dos clientes da TMN, ver 

gráfico XI). Como tal vamos perceber de que forma a idade influencia a troca de pontos 

por donativos. 

De acordo com os dados acima fornecidos, apenas 40% dos indivíduos (11 

pessoas) que tinham conhecimento da possibilidade de troca de pontos por donativos 

realizaram uma troca deste tipo, e após um cruzamento com a idade obtêm-se um 

resultado interessante. 

O gráfico XVII refere-se à ligação entre a idade e os indivíduos que efetuaram 

uma troca de pontos por donativos, e o resultado obtido refere que 45% dos clientes têm 

idades inferiores a 25 anos, o que significa que os mais jovens têm mais atenção este 

tipo de trocas. 

Em relação ao género como fator sociodemográfico, cerca de 63% dos indivíduos 

que efetivamente trocaram pontos por donativos pertencem ao sexo feminino (ver 

gráfico XVIII), sendo natural concluir que as mulheres no geral são mais sensíveis no 

âmbito das questões sociais. 

Por último, em relação às habilitações literárias, o gráfico XIX revela que cerca de 

45% dos clientes que realizaram pelo menos uma troca de pontos por donativos a uma 

determinada Instituição de Solidariedade Social têm uma bacharelato ou licenciatura, o 

que significa que os indivíduos com um grau de habilitação médio são aqueles mais 

cuidados e motivações têm ao apoiar causas sociais. 
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Apresentadas estas respostas, podemos concluir que fatores sociodemográficos 

como a idade, o género ou as habilitações literárias influenciam o cliente na hora de 

escolher uma troca de pontos por donativos, visto que as mulheres mais novas com um 

nível de literacia equivalente a uma licenciatura apresentam uma maior propensão para 

efetuar uma de troca de pontos tendo em conta causas sociais. 

 

4. 2ª Questão – Programas de Voluntariado 

A segunda interrogação deste projeto prende-se com a relevância de um programa 

de voluntariado na escolha da troca de pontos por donativos, ou seja, se existe uma 

ligação entre um individuo que tenha realizado anteriormente uma ação de voluntariado 

e a troca de pontos por donativos. 

O gráfico XX demonstra esta relação entre um programa de voluntariado e a troca 

de pontos por donativos, à qual se retira uma interessante conclusão. Cerca de 65% dos 

indivíduos que efetuaram uma troca por este tipo de oferta, nunca estiveram envolvidos 

em qualquer tipo de programa de voluntariado, resultados que contrariam a natural 

tendência ao assumir que os indivíduos que realizaram este tipo de programas são mais 

propensos a realizar trocas de cariz social. 

À primeira vista parece desnecessário, mas convém confirmar se a fasquia em 

termos de preocupação com questões sociais vai ao encontro das respostas que se 

obtiveram no ponto anterior. 

De acordo com o gráfico XXI, pode-se concluir que os clientes que efetuaram 

uma troca de pontos estão completamente cientes dos problemas sociais, tanto que todos 

estes elementos responderam afirmativamente a esta questão. 

 

5. 3ª Questão – Cliente PT e TMN 

O terceiro tema a analisar, prende-se com os clientes do grupo PT, se existe 

alguma correlação entre estar contratualmente associado, simultaneamente, à PT e TMN 

e a realização de pelo menos uma troca de pontos, no geral. 

A empresa de telecomunicações portuguesa TMN pertence ao grupo da Portugal 

Telecom, e como duas diferentes corporações, seria importe perceber se os clientes da 

PT se sentem parte integrante da empresa ao ponto de se envolverem em programas 

desenvolvidos por outras empresas do grupo, nomeadamente o programa de pontos da 

TMN. 

Como tal, convém perceber o que se entende por fidelidade de um determinado 

cliente da Portugal Telecom. Para Lovelock & Wright (2002), a questão da fidelidade 

de um cliente no contexto empresarial, corresponde à vontade do cliente em continuar 
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ligado uma empresa motivado por razões como o prestigio, qualidade ou até mesmo o 

preço que a mesma pratica, ao mesmo tempo. 

O gráfico XXII demonstra a relação que existe entre um cliente que já realizou 

uma troca de pontos no geral com o facto de ter um elevado grau de fidelidade ao grupo 

PT, sendo simultaneamente cliente da empresa mãe e da corporação de comunicações 

móveis. Importa referir que, parte-se do princípio que todos estes indivíduos são 

clientes TMN visto que para realizar uma troca de pontos têm de estar obrigatoriamente 

ligados a esta sociedade. 

Como tal, os resultados são esclarecedores, cerca de 64% dos inquiridos 

encontram-se intrinsecamente ligados contratualmente aos dois estabelecimentos 

empresariais, pelo que podemos concluir que a questão de ser cliente PT e TMN é uma 

circunstância a ter em conta quando se analisa uma troca por pontos, ao abrigo do 

programa levado a cabo pela empresa de telecomunicações portuguesa, o que prova que 

o aspeto da fidelidade ao grupo PT. 

O gráfico XXIII comprova a teoria acima, visto que analisando a relação entre as 

trocas de pontos apenas por donativos com a particularidade dos indivíduos serem 

igualmente clientes da PT, os resultados alcançados são muito semelhantes. 

 

 

6. 4ª Questão – Despesa Mensal em Telecomunicações 

O quarto objeto de investigação prende-se com o consumo médio mensal dos 

clientes, se este influencia uma troca de pontos por donativos. De que forma a despesa 

mensal com telemóvel se encontra relacionada com as trocas por donativos a uma 

determinada instituição social. 

Importa referir que o gasto médio mensal não se refere apenas à realização de 

telecomunicações no seu sentido mais lato (chamadas e mensagens escritas), mas sim 

todo o tipo de consumo que os indivíduos tenham ao longo do mês. Para além dos 

tradicionais telefonemas e envio de mensagens escritas, vulgarmente conhecidas por 

SMS ‟s, é de incluir também os serviços de Internet, jogos, serviços de 

telecomunicações, entre outros. 

De referir que, no inquérito por questionário, a questão relativamente ao consumo 

mensal médio é colocada em conjuntos de resposta separados por intervalos de valor de 

5 euros. 

Se tivermos em conta o relatório anual de contas da Portugal Telecom, documento 

referente a toda a atividade comercial do grupo PT ano de 2010 (Relatório de Contas 

Portugal Telecom, 2010), verifica-se que o consumo médio mensal de cada cliente se 

situa em valores perto dos catorze euros e cinquenta cêntimos (€14,50), no que se refere 
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à despesa com comunicações móveis por mês. Em comparação com o ano anterior, de 

2009, registou-se um decréscimo acima dos 10% visto que o gasto médio rondava os 

16,20 euros. 

Como tal, seria de esperar que a grande maioria das respostas deveriam recair na 

opção de «De 15,01 a 20,00 €», no entanto, e de acordo com os dados fornecidos pelo 

gráfico XXIV, obtêm-se resultados muito curiosos visto que os inquiridos que 

realizaram trocas de pontos por donativos responderam, na sua totalidade, um consumo 

médio mensal igual, situado entre os 20 e os 25 euros, ou seja um escalão acima da 

média de 2010. 

Das 6 proporções de despesa regulares apresentadas, excluindo a opção de 

indefinição ( «Não sabe / não faz ideia» ), a escala respondida corresponde à segunda 

mais elevada o que significa que os indivíduos que geralmente realizam trocas por 

donativos apresentam um consumo médio mensal elevado, acima dos 20 euros por mês. 

Pode-se então concluir que o consumo médio mensal está intrinsecamente 

relacionado com a troca de pontos, visto que quanto maior for o gasto em 

telecomunicações, maior a predisposição para se efetuar uma troca de pontos por um 

donativo a uma ISS‟ s. 

 

7. 5ª Questão – Desconhecimento da Oferta 

O último assunto de estudo por parte da investigação prende-se com a averiguação 

da existência de uma relação entre o desconhecimento da oferta solidária do ponto t com 

a possibilidade de troca de pontos por donativo? 

Este questionário foi realizado com a peculiaridade de, enquanto era alvo de 

resposta, simultaneamente informava os inquiridos sobre a possibilidade de troca de 

pontos por donativos, visto que uma larga fração de clientes não tinha conhecimento 

deste tipo de oferta, cerca de 45%, como se teve a oportunidade de ver anteriormente. 

Como tal os indivíduos eram inquiridos se, após tomarem conhecimento da 

particularidade da troca de pontos por donativos, estariam interessados em realizar uma 

eventual troca por donativo. 

De acordo com o gráfico XII, 23% dos clientes da TMN que desconheciam esta 

especial oferta estão muito recetivos à realização de uma troca de pontos por um 

donativo a uma determinada instituição 

De acordo com estes dados, pode-se concluir que o desconhecimento da oferta é 

um dos grandes motivos da não realização de trocas por donativos, situação que se 

poderia ser facilmente invertida junto dos clientes, com uma melhor e eficaz 

comunicação por parte da TMN. 
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VIII. Conclusão 
 

Neste capítulo pretende-se apresentar uma síntese geral da investigação, filtrando 

os aspetos mais relevantes da análise de dados efetuada. 

O programa de pontos da TMN, designado por ponto t, apresenta uma 

funcionalidade bastante peculiar visto que permite a troca de pontos por uma 

determinada quantia monetária em donativos, a escolher entre um leque de 8 

instituições de solidariedade social de renome. 

Este programa é visto como uma vantagem competitiva, visto tratar-se de um 

fator diferenciador, não só dos seus principais concorrentes no mercado das 

comunicações móveis, como também de todas as outras empresas de diferentes ramos 

que se encontrem em território nacional, pois a TMN é a única empresa em território 

português que disponibiliza uma oferta deste tipo. 

Esta sociedade de telecomunicações móveis, ao introduzir a possibilidade de troca 

de pontos por donativos, utiliza uma poderosa técnica de marketing que, de forma 

subtil, invoca instituições de solidariedade social que primam pela popularidade, 

caracterizando-se pela doação de valores monetários através da possibilidade de troca 

de pontos por um donativo, ou seja, utiliza o marketing correlacionado com causas 

sociais de forma a satisfazer os objetivos tanto da empresa como os dos clientes. 

Nesta investigação científica é realizado uma pequena introdução do mundo 

Portugal Telecom e da TMN, com especial atenção o programa de pontos. A própria 

PT, para além do ponto t, tem bem presente o tema da responsabilidade social visto que 

possui uma empresa no seu grupo que se dedica por inteiro às questões sociais, a 

Fundação PT, que tem a seu cargo os programas de voluntariado que se realizam ao 

longo do ano para todos os seus colaboradores e famílias. 

Depois duma breve sumarização do grupo, mergulha-se no tema da 

responsabilidade social, primeiro de forma geral com a recolha de vários conceitos de 

autores para depois ser associada ao programa da TMN. 

Quanto à operacionalização do estudo, foi definida a utilizar para de forma a 

responder às questões de pesquisa bem como as hipóteses de solução formuladas, 

através da realização de um inquérito por questionário, procurou-se dar resposta às 

questões que foram lançadas. 

Estas questões, cinco no total, dizem respeito a relações entre fatores como os 

sociodemográficos, programas de voluntariado, cliente PT, nível de consumo mensal e 

o desconhecimento, e a troca de pontos em si. 

O estudo e a procura de respostas às interrogações proporcionaram resultados 

bastante interessantes, capazes de pesar na hora da troca de pontos um determinado 

produto ou serviço. 
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As condicionantes sociodemográficas como a idade, o género ou as habilitações 

literárias influenciam o cliente, visto que as mulheres mais novas e com um nível de 

literacia equivalente a uma licenciatura apresentam uma maior propensão para efetuar 

uma de troca de pontos tendo em conta causas sociais. 

Quanto ao facto de estes terem ou não realizado programas de voluntariado, a 

maioria dos clientes que troca pontos nunca realizou uma ação de voluntariado, apesar 

de todos eles estarem bem cientes dos problemas e questões sociais que afetam as 

sociedades nos dias de hoje. 

Outro aspeto a ter em conta é o facto de os clientes estarem simultaneamente 

ligados contratualmente com a TMN e com a PT terem uma maior propensão para a 

troca de pontos no geral, talvez influenciado pela fidelização e o sentimento de pertença 

à empresa dos clientes. 

Outro fator que influencia uma troca de pontos, refere-se ao consumo médio 

mensal de cada cliente em telecomunicações, visto que quanto maior for a despesa com 

comunicações ao final do mês, maior a tendência para se trocar pontos por donativos. 

Por último, a questão do desconhecimento face a esta oferta é um motivo a ter em 

conta visto que grande parte dos clientes não tinha conhecimento deste tipo de troca de 

pontos, no entanto após tomarem consciência, alguns deles estavam muito reticentes a 

realizarem trocas deste nível. 

Podemos então concluir que, apesar de esta troca poder ser realizada por qualquer 

cliente TMN que esteja inscrito no programa de pontos, existem várias condicionantes a 

ter em conta aquando uma troca de pontos. 
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X. Anexos 
 

1. Mensagem de Apresentação do Questionário 

O meu nome é Nuno Antunes e sou aluno de mestrado do Instituto Superior de 

Economia e Gestão (ISEG), no curso de Gestão de Ciência Empresariais, e estou a 

desenvolver a minha tese de mestrado em relação à Responsabilidade Social da empresa 

Portugal Telecom, sob orientação do Professor Doutor Fernando Ribeiro Mendes. 

No âmbito do desenvolvimento do meu projecto final, necessito da sua 

colaboração para responder a um pequeno inquérito. O seu contributo é essencial para o 

sucesso deste trabalho de investigação, pelo que agradeço desde já a sua colaboração, 

Não deverá demorar mais do que 2 minutos. 

De referir que as respostas serão completamente confidenciais e os resultados 

destinam-se exclusivamente a um tratamento estatístico dos dados. 

Pedimos que assinale com uma cruz (X) apenas uma opção de resposta por cada 

questão. 
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2. Questionário 

Inquérito por Questionário 
 

 

A. Dados Pessoais 

 

 

1) Idade 

 

_______ Anos 

 

 

2) Género 

 

Masculino 

Feminino 

 

 

3) Habilitações Literárias 

 

1º Ciclo (até ao 4º ano ou antiga 4ª classe)  

2º Ciclo (5º ao 6º ano ou antigo Ciclo Preparatório)  

3º Ciclo (7º ao 9º ano ou antigo 5º ano)  

Ensino secundário (10º ao 12º ano ou antigo 7º ano) 

Pós-Graduação 

Bacharelato / Licenciatura 

Mestrado  

Doutoramento 

Outro. Qual? __________________ 

 

 

 

B. Responsabilidade Pessoal 

 

 

4) Considera-se uma pessoa que se preocupa com problemas sociais tais como pobreza, 

fome, exclusão social, entre outros? 

 

Sim 

Não 

 

 

 

5) Já alguma vez realizou (ou realiza) alguma acção de voluntariado? 

 

Sim 

Não 

 

(caso tenha respondido “Não”, passe para a questão nº 7) 

 

 

6) Qual a principal razão que o levou (ou leva) a realizar uma acção de voluntariado? 
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Preocupação com as outras pessoas 

Realização pessoal (sentir-se útil e valorizado) 

Fazer algo diferente no dia a dia 

Identifica-se com os problemas (conhece alguém e/ou esteve com problemas 

semelhantes) 

Sentimento de pertencer a um grupo que tem o mesmo tipo de pensamento 

Outro. Qual? ________________________________ 

 

(Passe para a questão nº 8) 

 

 

7) Qual a principal razão de nunca ter prestado nenhuma acção de voluntariado? 

 

Falta de tempo 

Não se preocupa com os problemas de outras pessoas 

Apenas contribui com géneros (dinheiro, alimentos entre outros) e não com trabalho 

Receio de ser mal recebido(a) 

Indecisão quanto à principal causa (fome, exclusão, cuidados de saúde etc.) 

Outro. Qual? ________________________________ 

 

 

 

C. Portugal Telecom 

 

 

8) É cliente da Portugal Telecom? 

 

Sim 

Não 

 

 

9) Tem conhecimento se a Portugal Telecom se preocupa com a Responsabilidade Social? 

 

Sim 

Não 

 

 

10) Já alguma vez ouviu falar de uma acção de voluntariado organizada pela Portugal 

Telecom? 

 

Sim 

Não 

 

 

 

D. TMN 

 

11) É cliente TMN? 

 

Sim 

Não 

 

(caso tenha respondido “Não”, o seu questionário termina aqui, obrigado pela sua colaboração) 
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12) Em média, quantos euros (€) tem de despesa no telemóvel por mês? 

 

< 5,00 € 

De 5,01 a 10,00 € 

De 10,01 a 15,00 € 

De 15,01 a 20,00 € 

De 20,01 a 25,01, 

> 25,01 € 

Não sabe / não faz ideia 

 

 

13) Encontra-se inserido no programa levado a cabo pela TMN de nome “ponto t” ? 

(“Pontos TMN”, por cada € carregado recebe 1 ponto que mais tarde poderão ser 

trocados por equipamentos, produtos, serviços, etc.) 

 

Sim 

Não 

 

(caso tenha respondido “Não”, o seu questionário termina aqui, obrigado pela sua colaboração) 

 

 

14) Sabia que pode trocar pontos por um donativo de 5, 12 ou 20€ a uma Instituição de 

Solidariedade Social (ISS), tal como a AMI, UNICEF, Refúgio Aboim Ascensão, entre 

outras? 

 

Sim 

Não 

 

(caso tenha respondido “Sim”, passe para a questão nº 16) 

 

 

15) Agora que tem conhecimento que pode efectuar uma troca por um donativo a uma 

instituição, possivelmente faria uma troca de pontos? 

 

Sim 

Não 

 

(Passe para a questão nº 18) 

 

16) Alguma vez realizou uma troca por donativo tendo em conta este programa? 

 

Sim 

Não 

 

(caso tenha respondido “Não”, passe para a questão nº 18) 

17) Qual a principal razão que o(a) levou a trocar pontos por um donativo? 

 

Forma simples de ajudar 

Prestar auxílio especificamente à aquela ISS 

O recibo pode ser descontado no IRS 

Estava a acabar o prazo de validade dos pontos 

Preocupa-se com os problemas sociais 

Outro. Qual? ________________________________ 

 

(Passe para a questão nº 19) 
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18) Qual a principal razão porque nunca trocou pontos por um donativo? 

 

Não tenho pontos suficientes 

Prefiro trocar por um produto / equipamento 

Não estou interessado em trocas por donativos 

Não tinha conhecimento deste tipo de troca 

Fiz uma troca à pouco tempo 

Outro. Qual? ________________________________ 

 

 

 

E. Opinião Geral 

 

 

19) Depois deste questionário, sente que a Portugal Telecom se preocupa com questões 

relacionadas com a Responsabilidade Social? 

 

Sim 

Não 

 

 

20) É da opinião que a Portugal Telecom deveria apostar mais na comunicação destas 

iniciativas?  

 

Sim 

Não 

 

 

21) Na sua opinião, qual a principal razão pela qual a TMN permite a troca de pontos por 

donativos no programa ponto t? 

 

A empresa preocupa-se com as instituições solidariedade social 

Proporcionar aos seus clientes um catálogo variado na troca de pontos 

Aumentar o seu estatuto social 

Diferenciar-se dos concorrentes 

Oferta totalmente diferente do mercado das telecomunicações 

Outro. Qual? ________________________________ 

 

 

 

O seu questionário terminou. 

Agradecemos o seu contributo! 
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3. Figuras 

 

 
Figura I 

A Portugal Telecom no Mundo 

 

 
Figura II 

Estrutura da Portugal Telecom Portugal 
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Figura III 

Entrega de Cheque relativo às trocas de pontos por donativos às ISS‟s 

 

 
Figura IV 

Capa do catálogo de pontos – Novembro 2005 
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Figura V 

Página do catálogo do Ponto t – Novembro 2005 
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Figura VI 

Página do catálogo do Ponto t – Abril 2008 
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Figura VII 

Página do catálogo do Ponto t – Abril 2009 
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Figura VIII 

Página do catálogo do Ponto t – Setembro 2010 
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4. Gráficos 

 

 
Gráfico I 

Escalões etários dos indivíduos 

Número Total: 114 respostas 

 

 

 

 
Gráfico II 

Género do universo 

Número Total: 114 respostas 
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Gráfico III 

Habilitações literárias do universo 

Número Total: 114 respostas 

 

 

 

 
Gráfico IV 

Ações de voluntariado levadas a cabo pelo universo em estudo 

Número Total: 114 respostas 
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Gráfico V 

Motivações de inserção numa acção de voluntariado 

Número Total: 25 respostas 

 

 

 

 
Gráfico VI 

Razões para nunca ter sido voluntário 

Número Total: 89 respostas 
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Gráfico VII 

Clientes da Portugal Telecom 

Número Total: 114 respostas 

 

 

 

 
Gráfico VIII 

Indivíduos que consideram que a PT se preocupa com a Responsabilidade Social 

Número Total: 114 respostas 
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Gráfico IX 

Clientes da TMN 

Número Total: 114 respostas 

 

 

 

 
Gráfico X 

Despesa mensal com telemóveis 

Número Total: 61 respostas 
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Gráfico XI 

Membros do Ponto t 

Número Total: 61 respostas 

 

 

 

 
Gráfico XII 

Eventual troca por donativo após conhecimento desta especificidade 

Número Total: 22 respostas 
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Gráfico XIII 

Trocas por donativos 

Número Total: 27 respostas 

 

 

 

 
Gráfico XIV 

Motivos para a troca de ponto por donativos 

Número Total: 11 respostas 
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Gráfico XV 

Razões por nunca ter trocado pontos por donativo 

Número Total: 38 respostas 

 

 

 

 
Gráfico XVI 

Razões da TMN permitir a troca por donativos 

Número Total: 49 respostas 
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Gráfico XVII 

Troca de pontos por donativos tendo em conta a idade 

Número Total: 11 respostas 

 

 

 

 
Gráfico XVIII 

Troca de pontos por donativos tendo em conta o género 

Número Total: 11 respostas 
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Gráfico XIX 

Troca de pontos por donativos tendo em conta as habilitações literárias 

Número Total: 11 respostas 

 

 

 

 
Gráfico XX 

Troca de pontos por donativos tendo em conta o voluntariado 

Número Total: 11 respostas 
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Gráfico XXI 

Troca de pontos por donativos tendo em conta a preocupação com questões sociais 

Número Total: 11 respostas 

 

 

 

 
Gráfico XXII 

Troca de pontos por clientes PT 

Número Total: 49 respostas 
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Gráfico XXIII 

Troca de donativos por clientes PT 

Número Total: 11 respostas 

 

 

 

 
Gráfico XXIV 

Consumo médio mensal dos indivíduos que realizaram trocas de donativos 

Número Total: 11 respostas 
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