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O 
compromisso da Clece com a 
sociedade é inerente à empresa 
desde as suas origens. Nos últimos 
anos temos sentido a necessidade 
de sistematizar todas as nossas 
atuações para empreender me-
lhor a sua realização, impulsionar 
o seu alcance e apresentá-las à 

sociedade. Assim definimos um projeto emocionante 
orientado para as pessoas.

Esta memória é o reflexo deste grande projeto e de 
todo o esforço realizado pela Clece em matéria social.
Além disso, um exercício de transparência, de apresentar 
contas sobre a ineludível contribuição das empresas para 
a sociedade, não só no plano económico, como também 
no desempenho da atividade de forma responsável e 
favorecendo o bem-estar social.

O compromisso social da Clece estrutura-se nas pessoas. 
A explicação é simples: contamos com mais de 65 000 
empregados e atendemos a mais de 1 milhão de pessoas 
por ano. Em coerência com a nossa elevada capacida-
de para gerir equipas e com a nossa própria atividade, 
muito vinculada à prestação de serviços dirigidos para 
as pessoas, o nosso compromisso social materializa-se 
principalmente na manutenção do emprego, na in-
tegração social de grupos vulneráveis através da sua 
inserção laboral e na melhoria da qualidade de vida dos 
utilizadores dos serviços que prestamos.

No fecho de 2013, 3534 pessoas de diferentes grupos 
desfavorecidos trabalhavam ativamente na Clece. Pes-
soas com deficiência, mulheres vítimas de violência de 
género, pessoas em risco de exclusão social e jovens 
com dificuldades de acesso ao mercado laboral. Pessoas 
com nome e apelidos que encontraram no trabalho 
uma oportunidade e uma ajuda essencial para conti-
nuar a escrever autênticas histórias de superação sob 
a premissa da normalidade, de sentir-se valoradas pelas 

suas capacidades e não por uma determinada condição 
social ou pessoal.

Na mesma linha, na Clece promovemos diversas atua-
ções para melhorar a qualidade de vida dos utilizadores 
dos serviços e sensibilizar sobre a situação destes e 
outros grupos. É o caso das nossas crianças e idosos, 
que também necessitam de uma proteção e cuidado 
especiais, mais ainda tendo em conta os complexos 
momentos que atravessamos. No último ano levámos 
a cabo cerca de 150 atuações de tipo social, terapias 
assistenciais especiais para os utilizadores dos nossos 
serviços, acordos de colaboração com outras entidades 
sociais ou ações de sensibilização.
No plano ambiental, o nosso compromisso também 
anda de mãos dadas com a nossa própria atividade, 
onde os serviços ambientais e de eficiência energética 
têm cada vez maior peso. Assim, a contribuição da Clece 
para o ambiente está centrada na poupança energética, 
na redução das emissões de CO2 e na sensibilização 
ambiental.

Esta primeira memória social pretende ser a carta de 
apresentação do projeto social e ambiental da Clece, 
um projeto emocionante, sincero e muito humano.
E o mais importante: sustentável. A solidez económica 
da empresa e o próprio conceito do projeto convertem-
no numa realidade perdurável no tempo.

Os resultados conseguidos motivam-nos para continuar 
a trabalhar nesta mesma linha. Por último, resta apenas 
agradecer a todos os que, dia-a-dia, o tornaram pos-
sível: empregados, clientes, fornecedores, associações, 
fundações, etc. Agora, o nosso objetivo é continuar a 
evoluir e impulsionar este grande projeto social, com 
novas metas, com novos desafios e com o envolvimento 
da nossa gente.

cristóbal Valderas alvarado
diretor-geral

O nosso compromisso 
social materializa-
se na manutenção do 
emprego, na integração 
social de grupos 
vulneráveis através da 
sua inserção laboral 
e na melhoria da 
qualidade de vida dos 
utilizadores dos serviços 
que prestamos.

PRIMEIRA MEMÓRIA SOCIAL 
Esta primeira memória social pretende ser a carta de apresentação 
do projeto social e ambiental da Clece, um projeto emocionante, 
sincero e muito humano. E o mais importante: sustentável. A solidez 
económica da empresa e o próprio conceito do projeto convertem-
no numa realidade perdurável no tempo.  

65.000 EMPREGADOS

Realizámos ceRca de 150 
atuações de tipo social, 
teRapias assistenciais, 
acoRdos com entidades e 
ações de sensibilização.

Mais de uM Milhão de pessoas atendidas

no fecho de 2013, um total 
de 3534 pessoas de difeRen-
tes gRupos desfavoRecidos 
tRabalhavam ativamente na 
clece.

no plano ambiental, a 
contRibuição da clece 
está focada na poupança 
eneRgética, Redução de co2 e 
na sensibilização ambiental.



comPromisso
Clece
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A Clece entende o seu compromisso com a sociedade 
não como um dever da empresa ou uma estratégia 
concebida de responsabilidade social, senão como algo 
inerente à sua origem e desenvolvimento, isto é, como 
parte da sua própria essência. A partir daqui a empresa 
estrutura o seu compromisso em benefício das pessoas. 
Um âmbito de atuação intimamente vinculado à his-
tória, atividade e cultura empresarial da empresa, algo 
fundamental no momento de entender a sua definição 
e desenvolvimento.

O foco da responsabilidade social não podia ser outro 
que as pessoas numa empresa como a Clece, onde o 
capital humano é tudo, já que conta com mais de 65 
000 empregados e atende a mais de 1 milhão de pessoas 
por ano. Neste sentido, a empresa leva a cabo 4 tipos 

de atuações: promoção da manutenção do emprego, 
integração laboral de pessoas de grupos desfavorecidos, 
sensibilização social sobre os problemas que estes gru-
pos enfrentam e cuidado das pessoas. Através destas 
intervenções, a Clece contribui com diferentes benefícios 
diretos e indiretos para pessoas de grupos vulneráveis, 
para os seus clientes, para os seus empregados e para 
o conjunto da sociedade.

No plano ambiental, dentro das atividades que a Clece 
presta, os serviços ambientais e de eficiência energética 
têm um papel fundamental e uma importância crescente. 
A partir daí, a empresa desenvolveu a sua própria visão 
em matéria de desenvolvimento sustentável, centrada 
em contribuir para a poupança energética, a redução 
das emissões de CO2 e a sensibilização ambiental.

A essência 
de uma empresa social

GRUPOS VULNERÁVEIS EMPREGADOS 

◗ gerar as oportunidades de inserção labo-
ral num ambiente económico e profissional 
complicado

◗ Proporcionar uma fonte de rendimentos 
alternativa a ajudas e subsídios

◗ oferecer um ambiente que favoreça o sen-
timento de pertença e autoestima

◗ impulsionar a integração e a normalidade no 
desenvolvimento profissional, pessoal e social

◗ Fomentar uma cultura empresarial centrada 
nas pessoas e na preocupação pelo próximo

◗ Facilitar, através de diversas medidas, a in-
tegração laboral no quadro e a superação de 
situações pessoais

◗ reconhecer o esforço e o papel que os em-
pregados de grupos vulneráveis têm na Clece

◗ Promover a eficiência energética como solução 
sustentável tanto económica como ambiental 

◗ desenvolver e gerir projetos que ajudem a reduzir 
as emissões de Co2 para a atmosfera

◗ impulsionar ações de consciencialização ambiental 
entre os utilizadores dos serviços que presta

◗ Criar e implementar programas de educação am-
biental nas escolas e para a cidadania 

AMBIENTE

CLIENTES

◗ Fomentar a sua participação ativa no projeto de 
integração de grupos desfavorecidos

◗ ajudar a desenvolver, juntamente com as admi-
nistrações, serviços sociais cada vez mais amplos, 
eficientes e de qualidade

◗ Favorecer que as empresas cumpram com a lismi

◗ desenvolver atividades que complementem os ser-
viços contratados sendo um valor acrescentado para 
o utilizador

SOCIEDAD

◗ Colaborar para reduzir a taxa de desemprego em 
grupos vulneráveis

◗ Criar oportunidades de emprego para as pessoas, 
especialmente jovens, através das suas diferentes 
atividades

◗ Promover alguns serviços sociais de qualidade que 
garantam o melhor atendimento a grupos desfavo-
recidos

◗ sensibilizar sobre os problemas que as pessoas mais 
vulneráveis enfrentam

CLIENTES

SOCIEDADE
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Os sete eixos 
da responsabilidade social 
na Clece

ser uma empresa social-
mente responsável não é 
algo que se improvise. É 
uma forma de ser que é 
forjada lentamente, com 
vontade de melhoria, 
capacidade de relação e 
projeção de futuro.
a clece cresceu social-
mente com o seu traba-
lho e o seu compromisso 
habitual, e esse ser deu 
lugar a uma empresa 
sustentável, uma empre-
sa de e para as pessoas, 
com valores, que ofe-
rece o que a sociedade 
precisa, uma empresa 
envolvida de cima abai-
xo, com atos e não com 
palavras, e comprometi-
da tanto com as pessoas 
como com o ambiente. a 
seguir apresentam-se os 
sete eixos deste proje-
to de responsabilidade 
social que a clece tem 
vindo a semear, regando 
e mimando desde há 
mais de quinze anos.

Uma empresa 
sustentável 
a Clece parte 
da premissa 
de que só uma 
gestão eficaz 

do negócio permitirá 
por sua vez investir e 
desenvolver uma política 
social sólida e duradoura. 
A sustentabilidade do 
projeto empresarial da 
empresa, mantendo a 
senda do crescimento 
dos últimos 15 anos, 
é o que garantirá a 
continuidade e o maior 
alcance do compromisso 
social da empresa.

Uma empresa 
de e para 
as pessoas  
Para a Clece, 
o capital 
humano é 

o seu principal ativo 
estratégico e valor 
acrescentado. Conta 
com mais de 65 
000 empregados e 
desenvolve uma intensa 
atividade atendendo 
a mais de 1 milhão de 
pessoas por ano através 
de diferentes serviços. 
Muitos deles dirigidos 
a pessoas idosas, 
crianças, pessoas com 
deficiência, pessoas 
em risco de exclusão 
social e mulheres que 
sofrem violência de 
género. O alcance 
multiplica-se através 
das diversas atividades 
em que a Clece opera 
como limpeza, eficiência 
energética, ambiente 
ou facility management, 
entre outras, cujos 
beneficiários últimos são 
igualmente as pessoas.

  Empresa de 
valores  
O compro-
misso social 
da Clece 
apoia-se na 

própria cultura corporati-
va da empresa centrada 
no atendimento e preo-
cupação com pessoas 
com que dia-a-dia intera-
tua, quer seja no ambien-
te laboral (utilizadores 
dos serviços, colegas 
de trabalho, clientes ou 
fornecedores) ou no 
pessoal (família, amigos, 
sociedade).

Uma empresa 
que tem o 
que a socie-
dade precisa
A Clece 
gere um dos 

quadros mais amplos 
de Espanha, sendo a 
terceira empresa privada 
espanhola em número 
de trabalhadores, com 
um aumento médio 
anual de 4000 postos 
de trabalho. Um quadro 
composto por 85% de 
mulheres e que acolhe 
perfis multidisciplina-
res, como engenheiros, 
técnicos e postos de 
menor qualificação. Uma 
estrutura empresarial que 
possibilita a integração 
de pessoas de grupos 
desfavorecidos.

Uma empresa 
envolvida, de 
cima abaixo
O compro-
misso social 
é um objetivo 

prioritário para a direção 
e a partir daí, mediante 
a comunicação descen-
dente em cascata e a 
medição de objetivos, faz 
parte no fazer de todos 
aqueles que cada dia 
gerem equipas nas dife-
rentes direções regionais 
e nas diferentes áreas de 
atividade da empresa. 

Uma empresa 
de atos, não 
de palavras
A Clece conta 
entre os seus 
trabalhado-

res com 3534 pessoas 
pertencentes a grupos 
desfavorecidos: pessoas 
com deficiência, mulhe-
res vítimas de violência 
de género e pessoas 
em risco de exclusão 
social. Para levar a cabo 
este projeto, a Clece 
colabora com mais de 
200 associações, funda-
ções, entidades sociais 
e organismos públicos, 
como fontes de seleção e 
inserção de grupos des-
favorecidos. Além disso, 
a empresa leva a cabo 
anualmente intervenções 
destinadas a melhorar 
a qualidade de vida dos 
seus empregados e dos 
utilizadores dos serviços 
sociais que presta.

Uma empresa 
envolvida com 
o ambiente 
O compromisso 
com o desen-
volvimento sus-

tentável é inerente à pró-
pria atividade da Clece 
que se evidencia na sua 
atuação como Empresa 
de Serviços Energéticos 
(ESE), ajudando a reduzir 
as emissões de CO2 para 
o ambiente, e através de 
áreas que desenvolvem 
programas de educação 
e sensibilização ambien-
tal. Esta preocupação 
pelo ambiente eviden-
cia-se também através 
de diferentes atuações 
e medidas adotadas nos 
seus escritórios e centros 
que gere para terceiros.

1 2 3 4 5 6 7
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Com as pessoas 
mais vulneráveis

As pessoas constituem o eixo da responsabilidade social 
da Clece. Uma visão que, nos últimos anos, marcados 
pela crise económica e as elevadas taxas de desemprego 
em Espanha, se orientou para dar resposta a dois gran-
des problemas que muitas pessoas na nossa sociedade 
sofrem: o desemprego e a maior dificuldade dos grupos 
desfavorecidos para encontrar um posto de trabalho.

Neste contexto, a Clece definiu o seu compromisso com 
as pessoas numa tripla vertente:

◗  A promoção da manutenção do emprego.
◗  O fomento da igualdade de oportunidades através 
da integração de pessoas com problemas de aces-
so ao emprego procedentes de grupos socialmen-
te desfavorecidos como pessoas com deficiência, 
pessoas em risco de exclusão social, mulheres que 
sofrem violência de género, assim como jovens de-
sempregados.
◗ A melhoria da qualidade de vida dos seus empre-
gados através do emprego e dos utilizadores dos 
serviços sociais que presta, principalmente pessoas 
idosas, dependentes e em risco de exclusão social.

A responsabilidade social da Clece com o emprego, 
a integração laboral e, em geral, com a sociedade, é 
possível graças ao compromisso global de todos os 
empregados e o envolvimento da direção. O projeto 
social da Clece é portanto um objetivo estratégico e 
prioritário transversal a toda a empresa.

a integração como realidade 

A Clece fechou 2013 com 3534 pessoas de diferentes 
grupos desfavorecidos trabalhando ativamente na em-
presa. A grande maioria são pessoas com deficiência, 
mas destaca-se o esforço por integrar em 2013 mulheres 
vítimas de violência de género, até alcançar 116 profissio-
nais (mais 160% que o ano anterior) e pessoas em risco 
de exclusão social, que já atingem os 135 empregados, 
quatro vezes mais que em 2012.

Para levar a cabo este projeto, a Clece colabora com 
mais de 200 associações, fundações, entidades sociais 
e organismos públicos, como fontes de seleção para 
incorporar pessoas de grupos vulneráveis. A completa 
e eficaz inserção destes trabalhadores é conseguida a 
partir de um contínuo seguimento do seu desempenho 
e necessidades. A empresa oferece um ambiente laboral 
motivador.

a normalidade como forma de atuar

Na Clece a normalidade é a chave. E atuar com nor-
malidade em relação a pessoas de grupos vulneráveis 
significa valorar e tratar as pessoas pelas suas qualidades 
e capacidades, não porque tenham uma determinada 
deficiência ou vivam uma situação pessoal excecional.
Esta é talvez a melhor forma de integração: oferecer a 
estas pessoas as mesmas oportunidades laborais, sem 
serem discriminadas pela sua particular situação ou 
problema, e comportar e agir com elas como se faria 
com qualquer outra pessoa.

A responsabilidade social 
da Clece articula-se 
mediante a integração 
laboral e o fomento do 
emprego entre as pessoas 
mais vulneráveis. Assim 
damos-lhes a sua 
oportunidade.

A CHAVE É A NORMALIDADE

Esta é talvez a melhor forma de integração: oferecer a estas pes-
soas as mesmas oportunidades, sem serem discriminadas pela 
sua particular situação ou problema, e comportar e agir com elas 
como se faria com qualquer outra pessoa, valorando-as pelas suas 
qualidades e capacidades. 

3.534
3534 Pessoas desFaVorecidas TraBalHaVam Na clece em 2013

desTaca-se o esForço 
Por iNTegrar mulHeres 
VíTimas de ViolêNcia de 
gÉNero, o que PermiTiu 

iNTegrar 116 ProFissioNais

a clece colaBora com 
mais de 200 associações, 

FuNdações, eNTidades 
sociais e orgaNismos 

PúBlicos Para FaVorecer 
a iNTegração



18 — memÓria soCial CleCe   ComPrometidos Com a soCiedade — 19 

Pessoas com deficiência
A integração de pessoas com deficiência é um dos 
principais eixos de atuação da Clece em matéria de res-
ponsabilidade social. A empresa fechou 2013 com 3283 
pessoas com deficiência como parte ativa do seu quadro, 
número que supera amplamente os 2% estabelecidos 
na Lei de Integración Social del Minusválido (LISMI).

O desafio é abordar o problema a partir da normalidade, 
tratar de forma justa a todos por igual, ultrapassando 
as barreiras dos preconceitos e estigmas e criando em-
prego especialmente para os grupos que mais estão a 
sofrer com a conjuntura económica, como é o caso das 
pessoas com deficiência.

Esta filosofia, sob a qual trabalham todos os profissionais 
que gerem e selecionam recursos humanos dentro da 
Clece, levou a que em 2013 o número de empregados 
com alguma deficiência aumentasse 22% relativamente 
ao ano anterior. No total, 592 pessoas perfeitamente 
integradas no quadro da empresa, contribuindo com 
o seu saber fazer e profissionalismo por cima da sua 
deficiência, e sendo um exemplo de superação e esforço 
para todos os trabalhadores da Clece.

Cabe destacar o papel da empresa na integração labo-
ral deste grupo através da Integra, Centro Especial de 
Empleo, onde 90% dos seus empregados são pessoas 
com deficiência. 

No término de 2013, as regiões que maior representação de pessoas com deficiência tinham dentro do seu qua-
dro eram Baleares e Astúrias, onde 13% dos trabalhadores da Clece tinha alguma deficiência. Seguia-se-lhes o 
País Basco com 10%  e Melilla, La Rioja e Ceuta, com cerca de 8%. As restantes regiões tiveram na sua maioria 
entre 4 e 5% de representação deste grupo em relação ao total do quadro, acima dos 2% que a lei estabelece. 

Embora a integração laboral seja, hoje, a maior con-
tribuição da Clece para este grupo, a Clece trabalha 
também noutras iniciativas em benefício das pessoas 
com deficiência. Assim, promove a compra de produtos 
e serviços necessários para a sua atividade diária (lim-
peza, manutenção, material de escritório, etc.) a Centros 
Especiais de Emprego, empresas sujeitas à obrigação 
legal de cobrir 70% dos seus postos de trabalho com 
pessoas com deficiência. Adicionalmente, as diferentes 
direções regionais levam a cabo ações solidárias a favor 
de associações vinculadas ao mundo da deficiência.

Nesta linha, durante 2013 a Direção Regional Nordeste 
da Clece colaborou em diferentes datas assinaladas 
com grupos com deficiência. No Natal, a felicitação foi 
realizada com cartões artesanais elaborados por pessoas 
com Síndrome de Down e nas festas de Sant Jordi, foi 
oferecida uma rosa a cada empregada com flores ad-
quiridas a um Centro Especial de Emprego e a entrega 
personalizada por trabalhadores com Síndrome de Down.

Além disso, a Clece especialmente através da Integra, 
organiza e colabora em atos e jornadas orientadas para 
sensibilizar e criar consciência social sobre a situação 
das pessoas com deficiência, promover a igualdade de 
oportunidades laborais dentro das empresas e derrubar 
barreiras para a contratação de profissionais dentro 
deste grupo. Neste âmbito destacou-se especialmente 
a celebração do Dia Internacional das Pessoas com Defi-
ciência, 3 de dezembro, data em que a Integra promoveu 

diversas atividades de lazer e desporto acompanhadas 
de conferências para sensibilizar a população sobre 
a realidade da deficiência. Também foi significativa a 
participação da Integra nas feiras Deficiência & Empre-
go, de Barcelona; e Emprego e Deficiência, de Madrid, 
dois encontros inevitáveis para facilitar o contacto de 
candidatos com deficiência e empresas empregadoras.

Por último, dentro da própria atividade da Clece, a em-
presa gere centros assistenciais para pessoas com defi-
ciência dentro dos quais realiza um constante trabalho 
de investigação e desenvolvimento de novas técnicas e 
terapias avançadas para o tratamento e sociabilização 
das pessoas a que assiste. Terapias com animais, ofici-
nas ocupacionais, jornadas de convivência, etc. Inicia-
tivas que, em muitos casos, vão para além do contrato 
subscrito com a administração adjudicatária mas que 
são desenvolvidas desde a vocação de atender com o 
máximo nível de qualidade os utilizadores dos centros, 
velando sempre por contribuir para a sua integração 
social, bem-estar e qualidade de vida. Neste âmbito, a 
Direção Regional das Canárias da Clece impulsionou em 
2013 inovadores projetos nos centros que gere entre os 
quais se destacam os programas Surf para todos; Tera-
pia assistida com cavalos; Padel Adaptado ou Terapia 
assistida com cães. Por outro lado, na Direção Regional 
da Andaluzia, iniciaram a edição de uma revista realizada 
pelos utilizadores da Residência de pessoas idosas com 
deficiência de Martos (Jaén).

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, dados 2012

4,8%
4,8% da PoPulação em 

idade laBoral são 
Pessoas com deFiciêNcia

1,5
o que imPlica um milHão e 
meio de Pessoas com deFi-
ciêNcia em idade laBoral

33%
33% desse milHão e meio 

de Pessoas com deFiciêN-
cia esTá em siTuação de 

desemPrego

8
o desemPrego eNTre as 

Pessoas com deFiciêNcia É 
8 PoNTos maior que eNTre 

os Não deFicieNTes

trablhadores Clece 2013

Total trabalhadores Total trabalhadores com deficiência % com deficiência / total
2013 2012 2013 2013

andaluzia 13.270 312 358 2,7
aragão 1.036 23 36 3,5
astúrias 1.078 139 141 13,1
Baleares 904 89 119 13,2
Canárias 4.091 188 203 5,0
Cantábria 864 22 35 4,1
Castela la mancha 1.865 48 59 3,2
Castela e leão 5.005 136 169 3,4
Catalunha 10.758 536 568 5,3
Ceuta 229 15 17 7,4
estremadura 608 4 14 2,3
galiza 2.401 101 119 5,0
la rioja 527 26 40 7,6
madrid 13.342 662 958 7,2
melilha 644 45 54 8,4
múrcia 717 42 43 6,0
Navarra 450 8 8 1,8
País Basco 1.132 104 116 10,2
Valência 5.698 193 226 4,0
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Inmaculada tem deficiência sensorial com perda total 
auditiva e comunica através de linguagem gestual. 
Antes de encontrar a estabilidade laboral na Cle-
ce, teve vários empregos como pessoal de limpeza, 
cabeleireira e esteticista e professora de linguagem 
gestual. Agora encontrou o seu lugar atendendo as 
pessoas idosas no Serviço de Ajuda ao Domicílio de 
Málaga, gerido pela Clece.

Com os seus colegas de trabalho e com as pessoas 
idosas “sente-se como em família, adora o que faz e 
vai sempre com um sorriso para o trabalho”. A sua 
deficiência não implica nenhum impedimento para 
desenvolver o seu trabalho diário que concilia com o 
cuidado dos seus filhos e combina com o ensino da 
linguagem gestual, duas vezes por semana, precisa-
mente no colégio dos seus filhos. Noutros trabalhos 
sentiu a discriminação pela sua deficiência, um senti-
mento que não voltou a experimentar desde que faz 
parte da Clece.

Em família 

Surf para todos

A Clece foi a adjudicatária do serviço de limpeza 
dos Hospitais Virgen de la Torre, em Madrid, e El 
Escorial, na localidade de El Escorial, Madrid. Para a 
prestação do serviço, a Clece apostou num modelo 
em que 100% do quadro era formado por pessoas 
com deficiência.

Assim, através do Centro Especial de Empleo da 
Clece, Integra CEE, foram escolhidas 54 pessoas 
totalmente qualificadas para a prestação do servi-
ço. Uma iniciativa pioneira ao ser uma das primeiras 
em que um serviço deste tipo é coberto a 100% por 
pessoas com deficiência. Estas pessoas prestam um 
serviço de limpeza de mais de 180 camas e cerca 
de 26 800 metros quadrados nos dois hospitais, 
incluindo a limpeza de zonas críticas e semicríticas 
como blocos operatórios, maternidades ou salas 
de cirurgia. Espaços que requerem também utilizar 
uma avançada tecnologia para os trabalhos de es-
terilização e desinfeção sujeitos a estritos critérios 
de qualidade.

Uma experiência que promove a igualdade de opor-
tunidades no terreno empresarial e ajuda a quebrar 
as barreiras para este grupo.

100% 
capacitados

Surf para todos é um projeto social terapêutico cujos 
beneficiários são as pessoas com deficiência intelec-
tual do Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos 
(CAMP) de San José de Las Longueras, localizado em 
Telde, Gran Canaria. A praia de La Laja converte-se no 
cenário perfeito para que os alunos do Centro de-
senvolvam as suas capacidades desportivas graças à 
suave ondulação que este litoral apresenta, enquanto 
potenciam a sua capacidade psicomotriz e se favore-
ce a sua integração social.

O projeto utiliza o meio aquático como principal refe-
rência de trabalho e a praia como contexto educativo 
e espaço de inclusão e autorrealização. O objetivo 
é que os participantes realizem uma atividade de 
lazer que lhes permita integrar-se com normalida-
de e igualdade de oportunidades, aproximar-se do 
desporto, do surf e da sua cultura e aproveitar os be-
nefícios que o surf e as praias têm para desenvolver 
uma atividade terapêutica diferente. Assim, já foram 
cumpridas três edições desta inovadora iniciativa que 
em 2013 foi reconhecida pela Fundação Repsol, atra-
vés dos prémios que outorga aos projetos solidários 
com capacidade de levar sorrisos a grupos desfavo-
recidos.
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Apoio às mulheres vítimas 
de violência de género

A violência de género constitui um problema tanto físico 
como psíquico para todas as mulheres que a sofrem ou 
a sofreram alguma vez na sua vida. Para muitas delas 
implica também uma verdadeira situação de isolamento 
da vida laboral e social. As consequências transcendem 
as vítimas diretas já que também afetam as suas famílias, 
os seus amigos e a sociedade no seu conjunto.

Um problema que a União Europeia qualificou como um 
“vasto abuso dos direitos humanos”. Segundo o primeiro 
inquérito sobre violência de género a nível europeu, 33% 
das mulheres europeias e 22% das mulheres espanholas 

sofreram violência física ou sexual alguma vez na sua 
vida, números que refletem a gravidade da situação. 
Em Espanha, quase dez anos depois de entrar em vigor 
a lei de medidas de proteção integral de violência de 
género, são já 641 mulheres as que perderam a sua vida 
às mãos dos seus parceiros e ex-parceiros. Em 2013, o 
trágico balanço foi de 54 mulheres assassinadas e 42 
menores órfãos por esta causa. Apenas em 11 dos casos, 
o maltrato foi denunciado. Na mesma linha, calcula-se 
que das 600 000 mulheres que sofrem maltrato, apenas 
25% se atreve a denunciá-lo.

apoio à inserção laboral

22%

22% das mulheres espanholas 

sofreram violência física ou sexual 

alguma vez na sua vida.
33%

33% das mulheres europeias so-

freram violência de género alguma 

vez na sua vida

Fonte: primeiro inquérito sobre violência de género na Europa
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percentagens do maltrato em espanha e europa
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Um complexo panorama que necessita do compromis-
so de toda a sociedade. Com o objetivo de fazer parte 
deste compromisso, a Clece apoia as mulheres vítimas 
de violência de género favorecendo a sua promoção 
e acesso ao mercado laboral. As sequelas do maltrato 
dificultam o acesso ao emprego mas, por sua vez, a 
incorporação no mercado de trabalho é uma das prin-
cipais vias para recuperar a autoestima, a autonomia 
pessoal e a independência económica, fatores chave 
para recuperar o controlo da sua própria vida. Ante esta 
circunstância, a Clece tem vindo a realizar nos últimos 
anos um importante esforço para dar uma oportunida-
de laboral a mulheres nesta situação incidindo no seu 
bem-estar psicossocial e qualidade de vida. Em 2013, a 
Clece incorporou no seu quadro 71 mulheres vítimas de 
violência de género, o que originou fechar o ano com 
116 trabalhadoras procedentes deste grupo.

Em linha com o apoio à integração laboral, a Clece tam-
bém realizou em 2013 diversas iniciativas, como ações 
de orientação laboral ou programas de estágios não 
laborais através de colaborações com diversas entidades. 
Cabe destacar a colaboração com o programa “Estágios 
profissionais, caminho para a inserção” promovido pela 
Fundação Mulheres de Córdoba com a Delegação da 
Mulher e Igualdade da câmara municipal de Córdoba pelo 
que três pessoas realizaram estágios laborais no Serviço 
de Atendimento ao Domicílio de Córdoba, gerido pela 
Clece, sendo uma delas finalmente contratada. Por outro 
lado, com a Fundação Integra, a Clece colaborou numa 
formação dirigida aos Técnicos de Orientação Laboral 
dos Centros de Emprego da Comunidade de Madrid 
especializados na orientação laboral para mulheres 
vítimas de violência de género lecionando o módulo ‘O 
meu primeiro dia de trabalho’.
A empresa leva a cabo também diferentes intervenções 
para apoiar empregadas que sofreram casos de violência 
de género, como assessoramento legal, ajuda pessoal, 
relocalização laboral e medidas de conciliação de forma 
individualizada. Neste sentido, e aproveitando a sua 
presença em toda a Península Ibérica, a Clece facilita 
a mulheres que sofreram este flagelo a relocalização 
dentro da empresa noutras Comunidades Autónomas 
facilitando-lhes que refaçam as suas vidas afastadas da 
origem do seu problema.

Outra das linhas de atuação da Clece é a participação 
em diversas iniciativas dirigidas a sensibilizar e cons-
ciencializar sobre este problema. Entre elas, em 2013 
uniu-se à Rede de Empresas por uma Sociedade Livre 
de Violência de Género, promovida pelo Ministério de 
Sanidade, Serviços Sociais e Igualdade. Uma incorpo-

ração que veio reforçar o compromisso da Clece para 
sensibilizar a sociedade e promover a inserção laboral 
de mulheres vítimas de maltrato. Como membro desta 
Rede de Empresas, a Clece partilha os objetivos de 
sensibilizar a sociedade sobre a igualdade e o respeito 
pelos direitos fundamentais, avançar na construção de 
uma sociedade livre de violência de género e promover 
a inserção de mulheres vítimas de violência de género. 
Dessa forma, a empresa compromete-se a estender e 
comunicar o compromisso para os seus empregados, 
para as empresas fornecedoras, para os seus clientes e 
para outras organizações, sindicatos e agentes sociais. 

Também no âmbito da sensibilização, a Clece participou 
na I Jornada do Pacto Empresarial Valenciano contra a 
Violência sobre a Mulher, jornada orientada na procura 
conjunta, entre empresas aderentes ao pacto e a Con-
sellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, 
de soluções para o acesso ao mundo laboral das vítimas 
de violência de género, contribuindo para que todas 
estas mulheres disponham das mesmas oportunidades 
para o seu pleno desenvolvimento. A Clece também es-
teve presente no I Congresso Internacional de Mulheres 
Sobreviventes realizado em Valência onde se deu voz a 
testemunhos positivos de mulheres sobreviventes que 
estão a atuar como agentes de mudança social. Neste 
Congresso, a Clece foi uma das empresas premiadas 
pelo seu importante envolvimento na construção de 
uma sociedade em igualdade livre de violência para as 
mulheres durante o ano 2013.

A Fundação Integra também distinguiu a Clece pelo 
seu especial envolvimento e atuação com as pessoas 
em situação de exclusão social durante o encontro 
“Integração laboral e RSE: valores que transformam” 
ato que reuniu mais de 150 responsáveis de RH, RSC e 
comunicação para abordar o desafio da inserção laboral 
de grupos em risco de exclusão.

 



“Um anjo da guarda”. Assim define a Patricia à Clece. 
Esta jovem canaria sofreu acosso psicológico e mal-
trato por parte do seu ex-companheiro. Após ter a 
coragem de romper com esta situação encontrou-se 
sozinha com o seu filho de dois anos, sem trabalho, 
sem proteção familiar e dependendo da caridade e 
ajudas sociais. Quando as ajudas sociais acabaram, 
encontrou na Clece uma oportunidade laboral a partir 

da qual refez a sua vida. Atualmente trabalha na área 
de serviços aeroportuários no aeroporto de Gran 
Canaria. Ajuda os passageiros de mobilidade redu-
zida a embarcar e desembarcar. Um trabalho com o 
qual assegura “sentir-se útil e agradecida” por poder 
devolver à sociedade a ajuda que ela encontrou na 
Clece.

O anjo da Patricia

As iniciais J.M.M. escondem uma mulher lutadora, 
exemplo de como é possível escapar da violência de 
género. Nesta fugida para diante, a Clece facilitou-
lhe a transferência de residência e um posto de tra-
balho onde poder dar asas à sua vocação de ajuda 
a outras pessoas. Desde então trabalha no refeitório 
de um centro para idosos.

Juntamente com a realização profissional, este 
trabalho constitui uma forma de evasão e uma saída. 
Entre outras realizações, J.M.M. agora toma as suas 
próprias decisões e assegura que ao olhar-se no 
espelho vê “uma mulher muito mais forte e decidida” 
e sente-se “uma pessoa nova, que passou do nada 
para tudo”. Com a sua experiência quer mostrar a 
outras vítimas de violência de género que “se pode 
seguir em frente”.
 

Os contínuos episódios de maus tratos obrigaram a 
Francisca a abandonar a sua casa. A sua precipitada 
saída conduziu-a para uma nova cidade, sozinha, com 
os seus cinco filhos, sem trabalho e sem qualquer 
ajuda. 

Após encontrar um primeiro emprego, agradece à 
Clece a compreensão e tratamento recebidos. Espe-
cialmente durante um episódio de depressão que a 
obrigou a estar de baixa laboral. Superados os mo-
mentos mais difíceis, encontrou na empresa um am-
biente laboral próximo e de confiança que lhe facilitou 
refazer a sua vida. Na Clece também encontrou apoio 
para a sua família com uma oportunidade laboral para 
dois dos seus cinco filhos.

Do nada para 
tudo 

Há saída

ComPrometidos Com a soCiedade — 25 24 — memÓria soCial CleCe   



26 — memÓria soCial CleCe   ComPrometidos Com a soCiedade — 27 

Pessoas em risco 
de exclusão social

A crise económica ou a situação do mercado laboral contribuíram para uma maior vulnerabilidade dos grupos 
que frequentemente experimentam a exclusão social. A taxa de desemprego, o nível educativo, a dificuldade de 
acesso a uma habitação, os baixos rendimentos, a precariedade laboral, o abandono de um centro assistencial ou 
penitenciário ou um problema de dependência são alguns dos detonantes de uma situação de exclusão social.

A Clece aposta na inserção no mercado de trabalho 
como uma das vias mais efetivas para sair da exclusão 
social. Assim a empresa fechou 2013 com um total de 
135 trabalhadores nesta situação, quatro vezes mais 
que em 2012. Juntamente com a integração laboral, 
a Clece também realiza diversas iniciativas dirigidas a 
fomentar o emprego de pessoas em risco de exclusão, 
trabalho para o que colabora ativamente com diferentes 
associações, fundações e administrações em ações de 
formação profissional ocupacional para desempregados 
ou grupos especiais ou com risco de exclusão sociola-
boral. Neste âmbito, a Clece participou durante 2013 em 
diversos programas como o Projeto Estágios Profissio-

nais “Caminho para a Inserção” da Fundação Mulheres 
em Córdoba para favorecer o trabalho de mulheres 
desempregadas ou o Projeto Jaén Pró-emprego cujo 
objetivo principal é oferecer a pessoas necessitadas 
de emprego uma oportunidade de prática profissional 
acompanhada da formação adequada.

O Programa Arquimedes na Andaluzia, dirigido para 
conseguir a normalização e integração social plena 
das pessoas com problemas de toxicodependência, foi 
outro dos projetos em que a Clece colaborou em 2013, 
contratando três das pessoas participantes.
Também dirigido à inserção de pessoas toxicodepen-
dentes, a Clece colaborou em Portugal com o Programa 
Vida-Emprego, graças ao acordo alcançado com o 
Instituto da Droga e Toxicodependência e o Instituto 
do Emprego e Formação Profissional Português, IEFP.
Juntamente com a Fundação para a Formação e o Em-
prego de Castela e Leão (Foremcyl), a Clece apoiou a 
incorporação de presidiários e outras pessoas em risco 
de exclusão social facilitando-lhes estágios laborais 
em Valladolid. 

Dessa forma, a Clece renovou a sua colaboração pelo 
terceiro ano consecutivo com a Fundação Secreta-
riado Gitano em Valência para lecionar um curso de 
limpeza profissional a 15 mulheres em risco de exclusão 

social com o compromisso de contratar um terço das 
participantes.

O esforço realizado neste campo foi reconhecido por 
outra das entidades com que a Clece colabora ativa-
mente. A Fundação Ilundáin de Navarra premiou a Clece 
pelo seu apoio aos jovens utilizadores do programa Lan 
Sarreran dos quais contratou 38 participantes.

Juntamente com as iniciativas de fomento do empre-
go, a Clece também implementou ao longo de toda a 
geografia outras atuações a favor das pessoas em risco 
de exclusão social entre as quais destacaram-se as doa-
ções e campanhas solidárias de recolha de alimentos 
e artigos de primeira necessidade. Entre outras ações 
importantes, a Clece participou em várias “operações 
quilo” em colaboração com administrações e entidades 
locais. Foi o caso da operação quilo promovida pela 
equipa do Serviço de Ajuda ao Domicílio de Málaga 
que conseguiu doar uma tonelada de alimentos ou a 
realizada pelo pessoal do Serviço de Ajuda ao Domi-
cílio de Rincón de la Victoria, Málaga, que reuniu 1,2 
toneladas de alimentos. Na Catalunha, os Serviços de 
Atendimento ao Domicílio geridos pela Clece na Comu-
nidade, também recolheu uma tonelada de alimentos 
doados a diversos bancos de alimentos.

Percentagens de exclusão social na europa [Fonte: eurostat]
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Um dos grupos sujeito a situações de maior vulnerabi-
lidade é o formado pelas pessoas toxicodependentes. 
Desde 2012, a delegação da Clece em Portugal colabora 
com o Programa Vida-Emprego, do Instituto da Droga e 
Toxicodependência e o Instituto do Emprego e Forma-
ção Profissional português para a inserção de pessoas 
toxicodependentes no mercado laboral.

Um acordo que tornou possível que na atualidade 6 
pessoas com esta problemática tivessem uma oportu-
nidade laboral após a sua reabilitação. Assim, a Clece 
contratou três para a sua equipa do Hospital da Guarda 
e três para o Hospital IPO de Lisboa.

 

Emprego e vida 

A Clece renovou em 2013 o seu compromisso com 
a Fundação do Secretariado Gitano em Valência. 
Pelo terceiro ano consecutivo, a Clece lecionou uma 
formação de limpeza profissional de 25 horas para 15 
mulheres em risco de exclusão social onde aprende-
ram técnicas de limpeza de interiores, imóveis, hospi-
talar e gestão de resíduos.

No mesmo, a Clece comprometeu-se a contratar 33% 
das participantes que terminassem a formação e 
favorecer o seu desenvolvimento profissional.

 

Compromisso renovado

Margarita, mais conhecida como Servanda, tem 49 
anos e é de Santa Lucía de Vecindario, Las Palmas 
de Gran Canaria. Sofre de fibromialgia e osteoporose. 
Um diagnóstico que se somou a uma situação econó-
mica e familiar muito complicada. Ela e o seu marido 
ficaram sem trabalho. Quando deixou de receber as 
ajudas sociais que lhe permitiam pagar a hipoteca, 
teve de entregar a sua casa ao banco. Pouco depois, 
detetaram à sua filha uma doença degenerativa.

À beira da exclusão social, começou a trabalhar para 
a Clece na área dos Serviços Sociais. Um contrato 
que deu uma volta à sua vida ao permitir-lhe contar 
com os recursos para manter a sua família. “Passámos 
de não ter nada a poder pagar o aluguer, os estudos 
dos meus filhos ou o transporte hospitalar da minha 
filha doente. Sinto-me uma pessoa nova, respeitada e 
ouvida” afirma Servanda.

Uma pessoa nova 
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Pessoas idosas
Através da divisão de Serviços Sociais, a Clece trabalha 
amplamente com os idosos em estreita colaboração com 
as administrações públicas. Atualmente gere integral ou 
parcialmente mais de 120 residências e mais de meia 
centena de centros de dia em todo o território espanhol. 
Nestas instalações, vela pelo bem-estar e a qualidade 
de vida de mais de 12 000 idosos.

Além da gestão de residências, os recursos assistenciais 
que presta para este grupo são a teleassistência e o 
Serviço de Atendimento ao Domicílio (SAD). No total, 
mais de 22 000 profissionais trabalham no cuidado de 
cerca de 87 000 idosos que recebem todos os dias 
atendimento próximo para favorecer em todo momento 

Para isso, os profissionais da Clece desenvolvem de 
forma voluntária terapias inovadoras e de bem-estar, 
ações solidárias e iniciativas de sensibilização. Assim, nas 
residências, centros de dia ou com utilizadores do SAD 
são levadas a cabo atividades de jardinagem, jornadas 
de convivência, oficinas ocupacionais, atividades de 
familiarização com o ambiente, concursos ou atividades 
lúdicas e culturais. No seu trabalho de sensibilização, 
a Clece promove iniciativas como jornadas, encontros 
intergeracionais ou atividades com familiares e cuida-
dores para abordar questões de especial interesse para 
os idosos assim como para reconhecer o importante 
papel da terceira idade na nossa sociedade. Além disso, 
a partir das diferentes delegações territoriais da empresa 

fomento da motivação e a autoestima assim como o 
desenvolvimento da psicomotricidade. Também nas Ilhas 
Canárias, no centro sociossanitário San Sebastián de La 
Orotava, Santa Cruz de Tenerife, foi ativada uma oficina 
ocupacional de jardinagem e, graças ao convénio de 
colaboração alcançado com a Associação Terriablue, 
este centro também iniciou um programa de terapia 
assistida com cães, fora de contrato.

Andaluzia, onde a empresa tem uma especial presen-
ça na prestação de serviços a idosos em colaboração 
com as administrações públicas regionais e locais, foi 
outro dos principais âmbitos da ação social da Clece 
dirigida ao grupo de idosos. A Clece promoveu diversas 
atividades lúdicas como a jornada de convivência dos 
utilizadores de Oficinas Comunitárias da Diputación 
de Jaén que reuniu mais de 300 idosos na localidade 
jienense de Mengíbar ou as I Jornadas Intergeracionais 
de Cártama, Málaga, com a participação da escola 
infantil Las Dos Rosas e a Unidade de Estancia Diurna, 
UED, de Aljaima, Málaga, sendo um ponto de encontro 
entre idosos e crianças. O UED de Aljaima também foi 
cenário de diferentes atividades ao longo do ano em 
que participaram tanto os utilizadores e trabalhadores 
do centro como as famílias de ambos.

Entendendo o lazer como um elemento chave de bem
-estar, a Clece esforça-se por aproximar uma oferta de 
lazer que satisfaça as necessidades e expectativas dos 
idosos. Nos centros e residências que gere ao longo de 
toda a geografia promove diversas atividades lúdicas e 
culturais. Algumas das mais importantes em 2013 foram 
a atuação do grupo de danças africanas Pachamama 
na residência Massamagrell de Valência; a festa do 10.º 
aniversário de gestão integral da residência Fort Píen 
em Barcelona ou as Jornadas de Jazz promovidas pelo 
Centro Social de Idosos de Melilla.

A Clece também materializou o seu compromisso com 
os idosos através de diversas ações de sensibilização. A 
edição da revista Únicos a partir da gerência de Serviços 
Sociais da Delegação da Andaluzia Centro exemplifica o 
trabalho neste campo. Com três números já publicados 
é um ponto de encontro entre os trabalhadores, utili-
zadores e incluso dos clientes dos diferentes serviços 
sociais que a Clece gere na Comunidade.

envelhecimento da sociedade espanhola [Fonte: instituto Nacional de estatística]
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a cota mais larga da pirâmide da população expande-se e demanda uma vida ativa, plena e independente.

a manutenção e a recuperação do maior grau de auto-
nomia pessoal. Para isso, a Clece realiza um contínuo 
trabalho de investigação para oferecer soluções tera-
pêuticas inovadoras e de vanguarda, para dar a melhor 
cobertura às necessidades sanitárias, sociais e culturais 
dos idosos.

Como parte do seu compromisso social, a Clece realiza 
diversas atuações sociais que vão para além da prestação 
do serviço social comprometido com a administração 
correspondente. O objetivo é melhorar a qualidade de 
vida das pessoas idosas, favorecer o seu desenvolvimento 
e integração social e reconhecer o importante papel da 
terceira idade na nossa sociedade.

são levadas a cabo doações de artigos aos idosos com 
escassez de recursos.

Durante 2013, a empresa realizou mais de 60 iniciativas 
sociais dirigidas a idosos. Do total destas ações, cerca 
de 60% estiveram centradas na aplicação de terapias 
avançadas que a equipa da Clece desenvolve adicio-
nalmente ao seu contrato de serviço. Neste campo, 
destacam-se diversas iniciativas empreendidas desde a 
Direção Regional da Clece nas Ilhas Canárias. No Centro 
de Idosos Acaymo na localidade de La Laguna, Santa Cruz 
de Tenerife, colocou-se em marcha uma horta urbana, 
terapia com a qual se beneficia os idosos em diversos 
aspetos como a recordação de experiências vividas, o 
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O Centro para Idosos Acaymo, gerido pela Clece, está 
situado no centro da cidade de San Cristóbal de La 
Laguna, Santa Cruz de Tenerife. Conta com um centro 
de dia e uma unidade de estancia diurna. Este último 
recurso vai dirigido concretamente a pessoas com 
maior deterioração cognitiva, traduzido em dificulda-
des psicofísicas ou sociais.

Em 2013, os responsáveis do Centro iniciaram um 
espaço de horta urbana com o objetivo de aplicar a 
horticultura como terapia para os idosos. Os utilizado-
res do centro envolvidos nesta atividade beneficiam 
de uma maior motivação e autoestima para além de 
desenvolverem capacidades de psicomotricidade.

Olimpíadas na Túria

A Andaluzia é a Comunidade Autónoma onde a 
Clece presta Serviços Sociais a um maior número de 
utilizadores. Uma vintena de administrações públicas 
provinciais e locais andaluzas confiam atualmente à 
Clece o Serviço de Atendimento ao Domicílio, SAD. 
Também gere diferentes residências e centros de dia, 
como a residência de idosos Santo Cristo da Saúde 
em Granada; as residências de Arjonilla e Torreberme-
ja em Jaén; o Centro de Pessoas Idosas com Deficiên-
cia de Martos e a residência Nossa Senhora das Dores 
em Málaga.

A ampla representação da Clece nesta região levou 
os gerentes de Serviços Sociais a colocar em marcha 
uma iniciativa conjunta que sirva de nexo de união 
entre todas as pessoas envolvidas nestes serviços so-
ciais. Surge assim a revista Únicos. Uma publicação de 
periodicidade trimestral encaminhada para partilhar 
boas práticas, criar sinergias e intercambiar experiên-
cias entre os profissionais e os idosos e aberta tam-
bém à participação dos clientes. Um espaço de união, 
encontro, colaboração e participação.

Para proporcionar aos seus residentes um lazer diferente e de qualidade, a Residência e Centro de Dia para 
Pessoas Idosas Dependentes Palácio de Raga, em Valência, foi promotora das “Raga-Olimpiadas”. Com este 
nome, a Residência organizou uma jornada de competição desportiva que se desenrolou no antigo leito do rio 
Túria realizada no mês de abril.

Um acontecimento que reuniu os participantes com os seus familiares proporcionando um agradável momento 
de lazer. O reforço da autoestima; a melhoria da psicomotricidade e o fomento da convivência foram outros 
dos benefícios que foram conseguidos com a realização das “Raga-Olimpiadas”.

Idosos únicos 

Motivação 
e autoestima 
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Jovens desempregados 
O desemprego juvenil é um dos problemas que mais preocupa neste momento os cidadãos espanhóis. Os nú-
meros refletem uma complexa realidade, que não só compromete o presente como também pode hipotecar o 
futuro. Não só é uma geração de jovens que perde a oportunidade de se iniciar na vida laboral e lavrar um futuro 
profissional, é a sociedade no seu conjunto a que se vê afetada pelo desemprego juvenil.

Para poder participar na solução do problema do desemprego juvenil, por iniciativa própria e em colaboração 
com outros atores sociais, a Clece participa em diversas iniciativas dirigidas a aumentar a formação empresarial 
dos jovens e a aumentar as suas saídas profissionais. Uma linha de ação social que experimentou uma evolução 
crescente em resposta à progressiva deterioração do mercado laboral para este grupo.

Entre as fórmulas encaminhadas para melhorar o acesso 
ao emprego e à capacitação dos jovens, a Clece colabora 
principalmente com programas de estágios profissio-
nais promovidos tanto a partir do sector público como 
privado. O resultado é que já são 500 os jovens que 
encontraram na Clece um lugar para realizar estágios 
profissionais complementando a sua formação e me-
lhorando a sua empregabilidade.

Experiências Profissionais para o Emprego (EPES) foi 
um dos programas com que a Clece colaborou em 2013. 
Colocado em marcha pelo Departamento de Economia, 
Inovação, Ciência e Emprego da Junta de Andaluzia, o 
seu objetivo é facilitar a inserção laboral das pessoas 
desempregadas mediante a aquisição de experiência 
profissional através da realização de estágios em em-
presas. Também na Andaluzia, a Clece fez parte dos 
Prémios Estágios Sevilha. Promovidos pela Delegação 
de Cultura, Educação, Desporto e Juventude da câmara 
municipal de Sevilha, em colaboração com o Instituto 
de Estudos Cajasol, o seu objetivo é premiar a trajetória 
curricular dos jovens sevilhanos, facilitando uma dotação 
económica e a realização de estágios de carácter forma-
tivo nas empresas, entre as quais se encontrava a Clece.

Além disso, a Clece participou no Programa Labora da 
Fundação Diagrama. Um programa de inserção socio-
laboral que apoia e dá continuidade à intervenção em 
matéria de inserção sociolaboral que é realizada nos 
Centros de Proteção.

Dessa forma, durante 2013, destacou-se o trabalho da 
Direção Regional Nordeste da Clece onde, mensalmente, 
cerca de 100 jovens tiveram a oportunidade de realizar 
estágios formativos não laborais abrangendo todas as 
atividades e empresas da Clece na zona. Uma experiência 
positiva que deu lugar a uma ampla rede colaborativa 
com centros formativos com quem dar continuidade ao 
trabalho de impulsionar o emprego juvenil.

A Clece também aderiu ao Programa de Formação 
para o Emprego da câmara municipal de Madrid, com 
especial orientação para os grupos mais afetados pelo 
desemprego, como jovens e desempregados de longa 
duração. A participação da Clece permitiu que 109 alunos 
do Programa desenvolvessem estágios não laborais nos 
nossos centros de trabalho. Em estreita colaboração com 
a Agência para o Emprego, facilitou-se a parte prática 
de diversos cursos de Manutenção, Gravação de Dados, 
Cozinha e Assistência Sociossanitária em Instituições.

Panorâmica do desemprego em espanha em 2013 [Fonte: inquérito de População ativa do instituto Nacional de estatística]

desemPrego em geral desemPrego juVeNil 
menores de 25 anos 
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de pessoas 

5,9

desempregados 

População ativa 

889.300
889.300 jovens que, querendo trabalhar, 

não puderam fazê-lo

55%
a taxa de desemprego juvenil voltou 

a subir até ultrapassar os 55%
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Como melhoria adicional ao contrato com o centro de 
menores Isdabe, em Estepona, Málaga, a Clece propôs uma 
série de oficinas pré-ocupacionais para os seus residentes, 
dentro do programa de Inserção Laboral e Social.

Na programação de oficinas incluiu uma sobre cozinha 
com um total de 7 alunos que gozou de grande aceitação. 
No término do curso os jovens participantes realizaram 
estágios nas escolas infantis que a Clece gere atualmente 
em Mijas, Málaga: Gloria Fuertes e Europa.

Impulsionar a 
empregabilidade

Méritos próprios 
Reconhecendo os méritos próprios como a via para 
aceder ao mercado laboral, a Clece foi uma das em-
presas colaboradoras no Prémio para a Trajetória Cur-
ricular “Estágio Sevilha”. O Programa, promovido pelo 
CEl Instituto de Estudos Cajasol e a Delegação de 
Cultura, Educação, Desporto e Juventude da câmara 
municipal de Sevilha, premiou a trajetória curricular 
de jovens sevilhanos de entre os 18 e os 35 anos, que 

tivessem concluído não há mais de dois anos os es-
tudos universitários ou ciclos formativos relacionados 
com as áreas de Ciências Sociais, Jurídicas e Ciências 
Económicas. Os doze melhores foram premiados com 
1000 euros cada um e 10 semanas de estágio em 
diversas empresas. A Clece contou com um dos 12 
melhores expedientes académicos de Sevilha, neste 
caso em matéria de Relações Laborais.

O Erik trabalha na Clece. A sua entrada na empresa 
iniciou-se com um programa de estágios laborais. Em 
concreto o Programa de Formação para o Emprego 
da câmara municipal de Madrid do qual a Clece é 
empresa colaboradora. Após realizar a formação e o 
estágio contemplado no Programa municipal, a Clece 
ofereceu-lhe uma oportunidade laboral.

O Erik é um exemplo de como o esforço e a colabora-
ção de todos os agentes sociais é indispensável para 
impulsionar o emprego juvenil. Juntamente com o 
Erik, outros 14 participantes no Programa foram con-
tratados após a realização dos estágios não laborais 
na Clece que, no âmbito desta iniciativa, formou um 
total de 109 alunos.

Esforço 
contínuo 
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Crianças em dificuldades 
Ante a delicada situação que muitas crianças sofrem em Espanha, a Clece ativou entre as suas linhas de ação 
social ajudas diretas para as crianças com menos recursos. Neste sentido, são várias as iniciativas solidárias que a 
empresa, a partir das suas diferentes direções regionais, levou a cabo em 2013. Para a sua materialização, a Clece 
colaborou ao longo do ano com diversas associações. Entre outras, a Associação Tiluchi “Um Projeto para a vida” 
com quem colaborou numa campanha de recolha de canetas usadas através das quais conseguiu fundos para 
crianças sem casa. Com a Fundação Seur, diversas escolas geridas pela Clece colaboraram na recolha solidária 
de tampas para assim ajudar a proporcionar tratamentos médicos não facultados no sistema de saúde e facilitar 
aparelhos ortopédicos às crianças que precisassem. 

Para dar cobertura às necessidades mais básicas, a Clece 
também promoveu diversas campanhas de recolha e 
doação de alimentos e artigos de primeira necessidade. 
Nas escolas infantis da Direção Regional Centro da Clece 
foi organizada uma campanha de recolha de roupa usada 
e utensílios para bebés, que foram vendidos a um preço 
acessível na própria escola com o objetivo de arrecadar 
fundos para famílias desfavorecidas. Outra iniciativa 
importante foi a empreendida pela Escola Infantil Fuen-
telucha, em Alcobendas, Madrid, onde foi instalado um 
ponto de recolha de alimentos, produtos não perecíveis 
e artigos de primeira necessidade (champô, gel, cremes, 
etc.) coincidindo com a época natalícia.

Graças a esta iniciativa, fo-
ram recolhidos cerca de 
350 quilos de materiais, 
que foram entregues à 
área de Serviços Sociais 
da câmara municipal 
de Alcobendas para a 
sua distribuição entre as 
crianças e famílias mais ne-
cessitadas. Atendendo às 
necessidades emocionais 
das crianças, também na épo-
ca natalícia, a Clece envolveu-se 

em diversas campanhas de recolha de brinquedos. Foi 
o caso do programa “Brincar em Igualdade” da Asso-
ciação ASIS (Associação pela Solidariedade e a Igual-
dade Social) com a qual colaboraram escolas infantis 
geridas pela Clece em Melilla. Uma iniciativa destinada 
a conseguir brinquedos para mais de 500 crianças em 
risco de exclusão social. Outras campanhas de recolha 
de brinquedos foram as realizadas em Argentona em 
colaboração com a Cruz Vermelha, e em Sevilha junta-
mente com a Fundação Anabella e a área de Assuntos 
Sociais da câmara municipal hispalense. Dessa forma, em 
2013 a Clece doou as prendas de Natal para as crianças 
da área de Oncologia do Hospital Materno-Infantil de 
Vall d’Hebrón em Barcelona.

Consciente da importância do brinquedo e do lazer nas 
idades mais jovens, a Clece também levou a cabo diver-
sas iniciativas para que crianças sem recursos pudessem 
desfrutar de atividades infantis como espetáculos de 
magia, fantoches, teatro, cinema, etc.

Crianças em risco de pobreza em espanha [Fonte: save the Children] ações da Clece para combater a precariedade infantil

33,8%
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2,8
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— recolha e venda de artigos para repartir fundos

— recolha e repartição de brinquedos no Natal (com assoc. asis 

Cruz Vermelha, Fundação anabella, Vall d´Hebron)

— atividades lúdicas para a educação de crianças sem recursos



Magia e ilusão 
Dentro da iniciativa Semana da Magia Solidária, as 
crianças que residem na Casa Hogar de Fuenlabrada, 
em Madrid, gerida pela Clece, assistiram a um espe-
táculo de magia, juntando-se ao objetivo da Funda-
ção: dar magia e ilusão os mais pequenos. A Semana 
da Magia Solidária é promovida todos os anos pela 
Fundação Abracadabra para aproximar a magia dos 
centros assistenciais que acolhem deficientes físicos, 
psíquicos, idosos, pessoas doentes e menores em risco 
de exclusão social.

O objetivo é levar a magia e ilusão a grupos desfa-
vorecidos que não têm ocasião de assistir a este tipo 
de espetáculos assim como sensibilizar a sociedade, 
através da magia, da necessidade de participar em 
iniciativas solidárias.

Tampas para 
uma nova vida 
A iniciativa solidária “Tampas para uma nova vida” 
envolveu em 2013 os utilizadores, familiares e traba-
lhadores do Centro de Dia Casa de Campo da câma-
ra municipal de Madrid, gerido pela Clece. Para isso 
a Clece escolheu unir-se ao projeto promovido pela 
Fundação SEUR que ajuda crianças sem recursos 
para aceder a tratamentos médicos não facultados 
pelo sistema sanitário com o fim de melhorar a sua 
qualidade de vida mediante a reciclagem de tampas 
de plástico que recolhe através da sua rede de escri-
tórios em Espanha e Portugal.

Para fomentar a participação, a Clece realizou diver-
sas ações de informação e sensibilização entre os 
trabalhadores e utilizadores do Centro e habilitou um 
contentor para a recolha de tampas de plástico no 
mesmo edifício. A boa resposta da iniciativa concre-
tizou-se na entrega de nove sacos de tampas para 
a Fundação SEUR em 2013 assim como na continui-
dade da colaboração com “Tampas para uma nova 
vida”. 

Pequenos 
pacientes
Na delegação da Clece na Catalunha, foram várias as 
colaborações realizadas durante 2013 com o Hospital 
Materno-Infantil Vall d’Hebrón em Barcelona, onde 
a Clece presta serviço de limpeza. Dando um passo 
para além da própria atividade da empresa, a Clece 
decidiu contribuir com pequenos gestos para o trata-
mento das crianças hospitalizadas neste Centro.

Em concreto, a Clece levou a cabo três atuações 
consistentes na doação de gorros de recém-nasci-
do para os casos de hospitalização na Unidade de 
Cuidados Intensivos (UCI) assim como na doação de 
DVD´s de temática infantil para os pacientes infantis 
da área de Oncologia. Dessa forma, a Clece orga-
nizou uma entrega de brinquedos para as crianças 
hospitalizadas durante a época de Natal.
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monstra com ações concretas o seu esforço por prevenir 
e erradicar a discriminação por motivo de género ou 
qualquer outra causa. O compromisso com a igualdade 
entre homens e mulheres reflete-se no Plano da Igual-
dade. Um âmbito de referência que, entre outras ações, 
inclui protocolos de prevenção do acosso laboral, sexual 
e por motivo de género.

integração 

A integração é um dos principais sinais de identidade 
da Clece. Não é em vão que o projeto social da empresa 
tem como eixo principal a integração laboral dos gru-
pos mais vulneráveis socialmente. Entre eles, jovens, 
mulheres vítimas de violência de género, pessoas em 
risco de exclusão assim como pessoas com deficiência. 
Fruto deste compromisso, a Clece conta entre os seus 
trabalhadores com 3534 pessoas procedentes destes 
grupos, mais 27% que em 2012.

conciliación 

Para a Clece o respeito pela vida familiar e pessoal dos 
trabalhadores é essencial na gestão de pessoas. Neste 

sentido, são levadas a cabo medidas que facilitam a 
conciliação da vida familiar e laboral, recorrendo a elas 
as pessoas da organização que o solicitem.

segurança e saúde laboral

O compromisso da Clece com a segurança e saúde no 
ambiente laboral fica patente com a consecução da 
certificação OHSAS 18001, que especifica os requisitos 
para um sistema de gestão destinado a melhorar os 
processos de gestão empresarial e a segurança e saúde 
laboral acima dos mínimos exigidos pela lei. Em 2013, a 
Clece renovou esta certificação, assim como as filiais e 
sociedades Talher, Libera Serveis Integrats, Grupo integra, 
Cisba e Deyse. Além disso, ampliou o seu alcance para 
a Clece Seguridad.

Entendendo a formação e informação como elementos 
essenciais para a criação de ambientes de trabalho se-
guros, mediante a prevenção e a eliminação de riscos 
desnecessários, dedicaram-se 12 177 horas letivas a 
cursos de prevenção de riscos laborais.

Comprometidos 
com os nossos empregados

A equipa é o principal ativo da Clece. São já 65 770 pessoas 
as que integram a empresa, convertendo-se na terceira 
empresa privada com maior número de empregados em 
Espanha. Em contraste com a difícil situação do mercado 
laboral espanhol, o quadro da Clece experimentou uma 
extraordinária evolução nos últimos anos. Uma tendência 
que continuou em 2013, ano em que incorporou 4370 
novos empregados, mais 7,1% que em 2012.

Mas o valor da equipa da Clece não radica no número, 
senão na sua qualidade humana. Um valor diferencial 
especialmente palpável nos 3534 trabalhadores que 
procedem de grupos vulneráveis, principalmente pessoas 
com deficiência, mas também mulheres vítima de vio-
lência de género ou pessoas em risco de exclusão social.

A qualidade humana é extensível a todo o quadro, artífice 
com o seu envolvimento, no projeto social da empresa. 
Definitivamente, a equipa da Clece é uma peça funda-
mental na integração estratégica da responsabilidade 
social e o meio através do qual se refletem os valores 
e o projeto social da Clece. Em resposta a este grande 
ativo, a Clece promove o desenvolvimento profissional 
e pessoal dos trabalhadores, a formação contínua, a 

igualdade de oportunidades e a segurança e saúde no 
ambiente laboral.

desenvolvimento profissional e formação

Em linha com o seu compromisso com a sociedade, 
com as pessoas e com o ambiente. A Clece conta desde 
outubro de 2009 com a certificação com base na Norma 
SA 8000 de Responsabilidade Social. Com a referida 
Norma reconhece-se o respeito pela Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Crianças, assim como os principais 
acordos sobre direitos laborais propugnados pela Or-
ganização Internacional do Trabalho, sendo igualmente 
responsáveis por fazer participantes do cumprimento da 
Norma os diversos grupos de interesse afins da Clece. 
Além disso, também contam com esta certificação as 
empresas do Grupo Clece Lireba e Tahler.

igualdade de oportunidades

A Clece tem o firme compromisso de respeitar e fazer 
respeitar os direitos dos trabalhadores. Nesta linha de-

Para além do número, o valor da equipa 
da Clece radica na qualidade humana 
de todo o seu quadro, artífice, com o 
seu envolvimento, no projeto social da 
empresa. Em resposta a este grande 
ativo, a Clece promove o desenvolvimento 
profissional e pessoal dos trabalhadores, 
a formação contínua, a igualdade de 
oportunidades e a segurança e saúde no 
ambiente laboral.

65.770
65 770 pessoas integram a empresa, a terceira empresa 

privada com maior número de empregados em espanha.

7,1%
em 2013 incorporou 4370 novos 

empregados, mais 7,1% que em 2012

3534 pessoas de grupos vulneráveis trabalharam 

na Clece, mais 27% que em 2012.

27%
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Outro grande projeto da Clece dentro da eficiência ener-
gética foi o levado a cabo para a substituição de um 
terço da iluminação pública de Palencia. Este processo de 
renovação implicou uma mudança de 3139 pontos de luz 
para a tecnologia LED, todos eles telegeridos, permitindo 
poupanças energéticas de 70% e poupanças económicas 
de 2 milhões de euros, sem esquecer as 871 toneladas 
de CO2 que deixaram de ser emitidas para a atmosfera.

A tecnologia LED (com vantagens como uma maior vida 
útil, menores custos de manutenção ou ausência de me-
tais pesados que facilitam a sua reciclagem) e o controlo 
ponto a ponto remotamente, que permite oferecer a 
quantidade e intensidade de luz que cada espaço precisa 
e quando precisa, posicionam esta instalação de ilumi-
nação palentina entre as mais eficientes a nível nacional, 
dentro da sua estratégia Smart City (Cidade Inteligente).

Comprometidos 
com o ambiente

Em matéria de ambiente e desenvolvimento sustentável, 
a política da Clece é dupla: atuar e sensibilizar. Atuar em 
tudo o que se refira com a redução do consumo energé-
tico tanto próprio como dos clientes, ajudando a reduzir 
as emissões de CO2 para a atmosfera, e sensibilizar a 
sociedade sobre diferentes aspetos ambientais através 
de campanhas dirigidas a terceiros.

A maior parte das suas atuações são dirigidas à poupança 
e à eficiência energética, essenciais para poder enfrentar 
as demandas de mitigação da mudança climática com 
garantias, e são complementares para a promoção de 
fontes energéticas renováveis ou que gerem menores 
emissões de gases de efeito de estufa.

No campo da sensibilização ambiental, onde a sua filial 
Talher é uma das empresas pioneiras, a empresa leva a 
cabo atuações em matéria de educação ambiental. Para 
isso desenvolve programas que ajudam a modificar ati-
tudes e comportamentos para a conservação e melhoria 
do espaço envolvente, cultural e histórico, sempre desde 
a perspetiva do desenvolvimento sustentável.
75% das empresas do grupo conta com a certificação 
ambiental: Talher, Integra, Multiservicios Aeroportuarios, 
Clever, Lireba e Limpiezas La Fuente.

melhoria da eficiência energética

A Clece entende que o compromisso começa por nós 
próprios, e para além da sua atividade como empre-
sa de serviços energéticos para clientes, a empresa 
implementou diversas medidas nas suas instalações 
–tanto próprias como as que gere integralmente para 
terceiros– para melhorar a eficiência energética das 
mesmas.

Neste sentido, foi a primeira empresa a certificar as 
suas instalações sob a norma ISO 50001. Para conse-
guir esta certificação, na sua sede de San Sebastián 
de los Reyes (Madrid) a Clece realizou a implemen-
tação dos requisitos necessários para um consumo 
eficiente, a diminuição dos consumos de energia e os 
custos financeiros associados, a redução das emis-
sões de gases de efeito de estufa, a adequada utiliza-
ção dos recursos naturais assim como o fomento das 
energias alternativas e das renováveis. Graças a estas 
medidas reduziu-se o consumo energético em 33% e 
de gás em 50%.

Posteriormente, a Clece foi implementando noutros 10 
centros um sistema de eficiência energética baseado 
na normativa ISO 50001 graças ao qual foram conse-
guidas poupanças energéticas de até 22%, como é o 
caso da sede da Clece Catalunha. Outras poupanças 
significativas foram as alcançadas em dois centros que 
a Clece gere de forma integral, o Teatro El Escorial e 
os Teatros del Canal de Madrid, com poupanças de 12 
e 16% respetivamente. De facto, os Teatros del Canal 
converteram-se no primeiro espaço cénico com certi-
ficação na qualidade ISO 9001 e gestão ambiental ISO 
14001 em Espanha. Para a obtenção desta certificação, 
a Clece implementou um sistema que favorece a redu-
ção do impacto ambiental, assim como o controlo do 
consumo e redução de custos.

Reduzir as emissões de CO2 exige adotar outras medi-
das. Por isso, a Clece, que conta com uma grande frota 
de veículos em toda a Península Ibérica para dar servi-
ço a milhares de clientes, começou a implementar uma 
política de aquisição de carros elétricos para diminuir a 
emissão de gases de efeito de estufa para a atmosfera.

Projeto de redução de consumo para terceiros 

Como Empresa de Serviços Energéticos (ESE), a Clece 
ajuda muitas empresas e instituições a melhorar a eficiência 
energética das suas instalações e conseguir importantes 
poupanças energéticas. Hoje a Clece é uma das principais 
empresas deste mercado em Espanha gerindo de forma 
direta mais de 80GWh, com poupanças médias à volta 
de 22%. Além disso, o envolvimento da Clece com o 
desenvolvimento desta atividade evidencia-se no papel 
que desenvolve através da Associação de Empresas de 
Manutenção Integral e Serviços Energéticos (AMI), onde 
exerce a vice-presidência.

Um dos projetos mais significativos da Clece neste âmbito 
foi o projeto do Complexo Cuzco, o primeiro contrato de 
serviços energéticos no âmbito da Administração Geral 
do Estado. Graças à implementação de diversas obras 
de melhoria e atuações os objetivos foram ultrapassa-
dos, conseguindo uma redução de 14,9% do consumo 
energético (face aos 10% propostos), uma diminuição de 
19,1% das emissões de CO2 (face aos 10% indicados como 
objetivo), e a consecução da melhoria da qualificação 
energética do conjunto, até chegar à categoria “C”, tal 
como estava previsto.

A Clece segue duas 
linhas: atua para a 
redução do consumo 
energético próprio e de 
terceiros e, por outro 
lado, sensibiliza sobre o 
cuidado do ambiente.

Um dos grandes projetos 
de eficiência energética, 
encarregado pela câmara 
municipal de Palencia, 
consistiu na substituição 
de um terço da iluminação 
da cidade –3139 pontos 
de luz– por tecnologia led, 
todos eles telegeridos, 
o que permite uma 
poupança energética de 
70% e uma poupança 
económica de dois 
milhões de euros. Além de 
871 toneladas de CO2 que 
deixam de ser emitidas 
para a atmosfera.

CERTIFICAçãO 
AMBIENTAL

75% das emPresas do gruPo coNTa com a cerTiFicação 
amBieNTal: TalHer, iNTegra, mulTiserVicios 

aeroPorTuarios, cleVer, lireBa e limPiezas laFueNTe
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Comprometidos 
com a melhoria contínua

O Grupo Clece, em linha com o seu compromisso por 
conseguir a máxima satisfação dos clientes, desen-
volveu um completo Sistema Integral de Gestão (SIG) 
que cobre os seguintes aspetos: qualidade, ambiente, 
eficiência energética, prevenção de riscos laborais, res-
ponsabilidade social corporativa e inovação tecnológica. 
O sistema SIG da Clece está comprometido com três 
princípios básicos:

◗  A procura da satisfação dos clientes, cumprindo 
as suas expectativas e antecipando-se às suas ne-
cessidades
◗  O estrito cumprimento da legislação e de todos 
os requisitos que os clientes exijam
◗  O esforço na melhoria contínua dos processos e 
indicadores de gestão 

Este sistema conta com acreditações na área de Quali-
dade ISO 9001 e Ambiente ISO 14001, Eficiência Ener-
gética ISO 50001, Responsabilidade Social Corporativa 
SA 8000, Prevenção de Riscos Laborais OHSAS 18001 
e Inovação Tecnológica UNE 166002, e tudo isso, sob a 
égide da Segurança da Informação ISO 27001, conver-
tendo o seu sistema numa aposta pela melhoria contínua.

No âmbito da inovação, a Clece está em constante 
procura de novas fórmulas para a melhoria dos seus 
serviços. O esforço realizado pela Clece na área de I+D+i 
baseia-se em dois eixos fundamentais:

◗  Desenvolver novos processos, sistemas de produção 
ou de prestação de serviços, assim como a melhoria 
tecnológica de materiais, produtos e processos
◗  Inovar na obtenção de novos produtos e processos, 
ou a melhoria dos já existentes

Conscientes de que a excelência se baseia num trabalho 
contínuo, a Clece continua a estipular anualmente novos 
objetivos de melhoria e para 2014 a Direção Nacional 
aprovou os seguintes:

◗  Em termos de Eficiência Energética, implementar 
e certificar as atividades de iluminação pública e a 
gestão de projetos de eficiência com base nas nor-
mas ISO 9001 e 50001
◗  Certificação ambiental ISO 14001 das atividades 
de segurança

◗  Cálculo da pegada de carbono para o mercado 
verde e serviços aeroportuários, para a sua posterior 
minimização e redução
◗  Ampliação da certificação de segurança da infor-
mação ISO 27001, incluindo os softwares de gestão 
utilizados nos serviços sociais.

responsabilidade social corporativa: sa 8000

Em linha com o seu compromisso com a sociedade, 
com as pessoas e com o ambiente, a Clece conta desde 
outubro de 2009 com a certificação com base na Norma 
SA 8000 de Responsabilidade Social. Com a referida 
Norma reconhece-se o respeito pela Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, a Convenção de Nações Unidas 
sobre os Direitos das Crianças, assim como os principais 
acordos sobre direitos laborais propugnados pela Or-
ganização Internacional de Trabalho, sendo igualmente 
responsáveis por fazer participantes do cumprimento da 
Norma os diversos grupos de interesse afins da Clece. 
Além disso, também contam com esta certificação as 
empresas do Grupo Clece Lireba e Talher.

Prevenção de riscos laborais

A segurança e a saúde dos trabalhadores é um dos 
pilares básicos da política de Recursos Humanos da 
Clece, estendendo-se para todos os estamentos e ati-
vidades do Grupo.

A Clece dispõe de um Manual de Gestão da Prevenção 
de Riscos Laborais que estabelece as funções e respon-
sabilidades de todos os trabalhadores nesta matéria 
com o objetivo de conseguir a efetiva integração da 
prevenção na empresa.

Neste âmbito, a Clece não só se limita a cumprir com a 
legislação vigente, como também assegura o processo 
de melhoria contínua com a certificação OHSAS 18001, 
que voltou a renovar em 2013 após superar com sucesso 
a correspondente auditoria.

Também renovaram a certificação OHSAS 18001 as filiais 
e sociedades Talher, Libera, Serveis Integrats, Grupo In-
tegra e Deyse. A divisão Clece Seguridad juntou-se em 
2013 às especificações desta norma que demonstra o 
compromisso com a prevenção de riscos e a orientação 
para a segurança e saúde no ambiente laboral.

O Grupo Clece 
desenvolveu um completo 
Sistema Integral da 
Gestão [SIG] que 
cobre aspetos como a 
qualidade, o ambiente e 
a inovação.

2 EJES I+D+i
melHoria TecNológica 

e deseNVolVimeNTo 
de NoVos Processos, 

sisTemas de Produção e 
PresTação de serViços

iNoVar Na oBTeNção 
de NoVos ProduTos 
e Processos, ou a 
melHoria dos já 

exisTeNTes
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2010

A Fundação Integra reconheceu o trabalho da Clece em 
matéria de integração laboral de grupos em risco de ex-
clusão. A Fundação concedeu-lhe uma menção especial 
pelo seu apoio, compromisso e sensibilidade com os 
candidatos dos grupos em situação de exclusão social.
  

2009

A Obra Social da Fundação “la Caixa” reconhece a Cle-
ce com um dos Prémios Incorpora, que destacam as 
empresas com um espírito mais integrador no âmbito 
laboral. Os principais méritos valorados pelo júri foi o seu 
ativo trabalho de contratação e integração de pessoas 
em risco de exclusão social e laboral.

Prémios e recohecimientos
Fruto do seu esforço e da sua aposta pelo lado mais 
humano da empresa, a Clece recebeu nos últimos anos 
diversos galardões e reconhecimentos pelo seu traba-
lho social e de integração. Além disso, colaborou na 
organização de eventos que também refletem o seu 
compromisso social:

2013

A Fundação Integra distinguiu a Clece pelo seu especial 
envolvimento e atuação com as pessoas em situação de 
exclusão social. O prémio reconheceu a colaboração da 
Clece com a Fundação no objetivo comum de integrar 
social e laboralmente pessoas provenientes de grupos 
socialmente vulneráveis, destacando especialmente o 
trabalho realizado em 2013 com mulheres vítimas de 
violência de género.

A Clece recebeu o certificado DisCert, distinção europeia 
que valora e reconhece as empresas e organizações que 
integram pessoas com deficiência. O certificado é obtido 
depois de uma verificação por entidades homologadas, 
em função não só da legislação vigente como também 
de outras ações que melhoram o compromisso real da 
empresa com as pessoas com deficiência.

A residência de Idosos do Ensanche de Vallecas e a Re-
sidência de Alzheimer Reina Sofía, ambas de titularidade 
pública e geridas pela Clece, obtiveram o primeiro pré-
mio dos concursos “Decorando o Jardim” e “Cultivando 
a Horta”, respetivamente, nos quais participaram um 
significativo número de residências da região. Ambos 
os galardões, promovidos pela Comunidade de Madrid, 
servem para reconhecer as atividades que ajudam os 
idosos a sentir-se úteis e reconhecidos.

A Cruz Vermelha Espanhola reconheceu a Clece na II 
edição dos prémios Empresas Más dentro da Comu-
nidade de Madrid, pela sua colaboração em iniciativas 
de inserção social, que melhoram a empregabilidade 
através da capacitação, a experiência profissional e o 
acesso a processos abertos de seleção.

Iniciatives Solidàries, associação sem fins lucrativos 
da cidade de Valência, reconheceu a Clece pelo seu 
trabalho solidário durante o ano de 2012. O galardão 
reconhece a contribuição das empresas que facilitam 
a inserção social e laboral da população cultural, social, 
economicamente mais desfavorecida através de dife-

rentes ações: inserção laboral, estágios formativos nos 
centros de trabalho, voluntariado social corporativo, 
visitas a centros de trabalho, doações e financiamento 
de projetos.

2012

A Fundación Integra reconheceu o trabalho da Clece 
em Valência em matéria de integração laboral com uma 
menção especial pelo seu apoio, compromisso e sensi-
bilidade com os candidatos dos grupos em situação de 
exclusão social. Após sete anos de colaboração com esta 
fundação, a Clece somava mais de 100 contratações de 
trabalhadores em grupos laborais em risco de exclusão.

A Red Cauces, integrada pela Associação Eslabón, a 
Fundação Prolibertas, a Associação Arco Iris e a As-
sociação Grupo Lábor, reconheceu a Clece pelo seu 
trabalho na integração laboral de pessoas em risco de 
exclusão social na Comunidade de Madrid. Estes galar-
dões premeiam a responsabilidade social das empresas 
ao apostar neste grupo de pessoas, quer mediante a 
sua contratação laboral, a sua formação ou através de 
doação de material.

A Clece recebeu da Fundação Ilundain um prémio pelo 
seu compromisso com a inserção laboral. Em 2012 a Clece 
contratou 38 pessoas em risco de exclusão social, 11 com 
contrato indefinido. Após um acordo com a Fundação, 
a Clece comprometeu-se a contratar jovens em risco de 
exclusão social procedentes da Fundação Ilundáin no 
caso de ser adjudicatária do concurso de Limpezas dos 
edifícios municipais da câmara de Pamplona.

2011

O Centro de Alzheimer Fundação Reina Sofía, depen-
dente da Comunidade de Madrid e gerido pela Clece 
Servicios Sociales, acolheu o Congresso “Exercício Físico 
e Demência”. Organizado pelo Centro, em colaboração 
com a Consejería de Asuntos Sociales e a Fundação 
María Wolff. O simpósio coincidiu com a realização 
do Congresso Internacional de Alzheimer 2011, uma 
iniciativa promovida pela Fundação Reina Sofía e a 
Fundação Pasqual Maragall, à qual a Clece se juntou 
como empresa colaboradora.

A aposta constante da 
Clece pelo lado mais 
humano da empresa deu 
os seus frutos também em 
forma de reconhecimentos 
públicos.

em 2013, o gruPo clece Foi disTiNguido Pela FuNdação 
iNTegra, receBeu o cerTiFicado discerT, Foi Premiado 
Nos coNcursos “decoraNdo o jardim”, “culTiVaNdo a 

HorTa”, “emPresas más” e Foi recoNHecido Pela iNiciaTiVes 
solidàries.

GALARDõES E EVENTOS 



edição  Grupo Clece
textos e coordenação editorial  Porter Novelli
design  BdR comunicación 
ilustração Pedro Perles
Fotografia  Enrique Perelétegui y fototeca Clece
gráfica  Ambiente Gráfico



www.clece.es


