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Bem-vindo ao 
Programa de 
Voluntariado 
Empresarial 
Sabesp!

Este manual tem como 
principal objetivo oferecer 
as diretrizes, organizar e 
padronizar o voluntariado 
na empresa, de maneira 
que a comunicação, as ati-
vidades e as oportunidades 
de ação sejam cada vez 
mais qualificadas, forman-
do um grupo de voluntá-
rios engajados e motivados 
na relevante missão 
que realizam. 

O documento orienta os 
voluntários para participa-
ção no Programa de Vo-
luntariado Empresarial Sa-
besp, alinhado aos valores 
e propósitos da empresa e 
ainda, contribui para a di-
fusão da cultura da solida-
riedade e da cidadania, em 

Precisamos mais do que 
nunca do engajamento dos 
voluntários, para que nos-
so desejo de um mundo 
melhor para todos se
torne realidade.

Kofi Annan
Secretário Geral da ONU

de 1997 a 2006



Manual do Programa de Voluntariado Empresarial Sabesp

4

conformidade com os Ob-
jetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável, da agenda 
das Nações Unidas 
para 2030.

Um Programa de Volun-
tariado Empresarial orga-
nizado e com atividades 
estruturadas e planejadas 
promove um maior envol-
vimento e participação de 
seus empregados.

A Sabesp acredita na im-
portância do engajamento 

em projetos que promo-
vam justiça, inclusão, so-
lidariedade, exercício da 
cidadania e qualidade de 
vida em um ambiente sus-
tentável.  Para isso conta 
com a liderança da Sa-
besp, em todos os níveis, 
para o fortalecimento e 
crescimento das ações do 
Programa de Voluntariado 
Empresarial. 

O Código de Ética e Con-
duta Sabesp é o princi-
pal referencial orientador, 
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cujos valores éticos des-
tacam o respeito à socie-
dade, ao cliente, ao meio 
ambiente e às pessoas, 
integridade, competência e 
cidadania. O Código esta-
belece a relação da Sabesp 
com os seus diversos pú-
blicos de interesse: admi-
nistradores, conselheiros 
fiscais, empregados, clien-
tes, fornecedores, acionis-
tas, comunidade e socieda-
de em geral. O Programa 
de Voluntariado Empresa-
rial Sabesp alinha-se per-
feitamente com o código 
de ética da Sabesp e com 
os princípios e valores 
da empresa. 

Sobre a Sabesp
Fundada em 1973, a Com-
panhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo - Sabesp é a maior 

companhia de saneamen-
to das américas e a quarta 
maior do mundo em popu-
lação atendida:  28,1 mi-
lhões de pessoas abaste-
cidas com água, sendo um 
milhão de residentes nos 
municípios atendidos no 
atacado – Mauá, Mogi das 
Cruzes e São Caetano do 
Sul – e 27,1 milhões aten-
didas diretamente. Destes, 
cerca de 23,8 milhões de 
pessoas são atendidas com 
a coleta de esgoto. Atua-
mos na prestação direta 
de serviços de saneamen-
to básico e ambiental no 
Estado de São Paulo e no 
fornecimento de água tra-
tada e serviços de esgoto 
por atacado na Região Me-
tropolitana de São Paulo 
(RMSP). Em 2019, encer-
ramos o ano com 13.945 
empregados, distribuídos 
entre nossa sede, unidades 
administrativas e 17 unida-
des de negócio.
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MISSÃO

Prestar serviços de 
saneamento, contribuindo 

para a melhoria da 
qualidade de vida e
do meio ambiente.

VALORES ÉTICOS

Respeito à sociedade e
ao cliente

Respeito ao meio ambiente

Respeito às pessoas

Integridade

Competência

Cidadania

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Segurança Hídrica

Excelência na Prestação 
dos Serviços

Sustentabilidade

Integração e Relacionamentos

Valorização das Pessoas

Inovação e Tecnologia

Ampliação do
Tratamento
de Esgoto

VISÃO

Ser referência mundial 
na prestação de serviços 
de saneamento, de forma 
sustentável, competitiva e 

inovadora, com foco no cliente.
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Os Objetivos 
do Programa 
de Voluntaria-
do Empresarial 
Sabesp
• Incentivar e apoiar os 

empregados e seus fa-
miliares, aposentados e 
terceiros na realização 
das ações de voluntaria-
do que contribuam para 
o desenvolvimento pes-
soal, promovendo  
melhorias sociais  
e ambientais;

• Gerar transformações na 
sociedade atuando em 
causas e projetos  
em que a Sabesp  
está presente;

  
• Motivar e engajar o  

maior número possível 
de empregados; 
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• Contribuir para o valor 
Cidadania de atuar com 
consciência cidadã e res-
ponsabilidade na promo-
ção do bem estar públi-
co, expresso no Código 
Conduta e Integridade 
da Sabesp;

• Fortalecer a imagem 
da Sabesp e de seus 
empregados junto  
aos seus públicos  
de relacionamento. 

A Gestão, 
Governança 
e Responsa-
bilidades no 
Programa de 
Voluntariado 
Empresarial 
Sabesp  
As ações do Programa de 
Voluntariado Empresarial 
Sabesp são gerenciadas na 
Superintendência de Ges-
tão de Pessoas, por meio 
de seu Departamento de 
Desenvolvimento Humano 
e Social. Possui uma coor-
denação e respaldada por 
um grupo de trabalho de 
caráter consultivo formado 
por empregados de dife-
rentes diretorias da  
empresa que tem  
como função: 
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• Contribuir para a criação 
da agenda de ações;

• Validar a ética  
e a relevância das  
ações propostas;

• Apresentar novos forma-
tos de atuação; 

• Fortalecer parcerias  
com o setor público,  
privado e organizações 
da sociedade civil, para 
atuações em rede; 

• Acompanhar e  
monitorar as atividades 
e sistematizar os resul-
tados obtidos;

• Divulgar internamente 
as ações do programa  
de voluntariado;

• Ampliar o engajamento, 
a integração e a fideli-
zação ao Programa de 

Voluntariado Empresarial 
Sabesp; 

• Alimentar com informa-
ções atualizadas sobre 
as diretrizes do Progra-
ma e as oportunidades 
de participação no Portal 
do Voluntariado Sabesp;

• Incentivar e autorizar a 
publicação das ativida-
des voluntárias no Portal 
do Voluntariado Sabesp;

• Definir o tipo de apoio 
que será dado à ação, 
tais como, transporte 
para voluntários, trans-
porte para entrega de 
doações de voluntários, 
material de apoio;

 
• Planejar e apoiar a or-

ganização e a captação 
de recursos necessários 
para a realização  
das ações;
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• Promover a divulgação 
das ações via e-mail,  
boletins, facebook,  
mural, Workplace Sa-
besp e Portal do Volun-
tariado Sabesp;

• Promover formações por 
meio de parceiros ou da 
Universidade Empresa-
rial Sabesp – UES, sem-
pre que necessário;

• Buscar ser referência  
em Voluntariado Em-
presarial, e o reconheci-
mento por meio da par-
ticipação de prêmios e 
eventos nacionais  
e internacionais. 

Quem pode 
participar e 
ser voluntário
Podem participar do 
Programa de Volunta-
riado Empresarial Sa-
besp todos os empre-
gados, seus familiares, 
aposentados e terceiros 
que estejam dispostos a 
doar seu tempo, traba-
lho, saberes, energia e 
talento para uma causa 
solidária, onde agem de 
livre vontade.  

A participação no Pro-
grama de Voluntariado 
Empresarial Sabesp é to-
talmente voluntária, de-
sassociada das atividades 
laborais, não gera direitos 
trabalhistas ou previdenci-
ários, nem poderá ser uti-
lizada como pré-requisito 
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para promoção ou premia-
ção. As ações voluntárias 
podem ser realizadas pre-
ferencialmente fora do ho-
rário do trabalho e não se-
rão remuneradas.  Aquelas 
que acontecem no horário 
de trabalho precisam  
de autorização do  
gestor imediato. 

Os interessados  
devem respeitar os  
seguintes requisitos:

• Ser empregado da  
Sabesp, aposentado  
ou terceiro;

• Preencher o formulário 
de interesse de ser vo-
luntário no Portal do Vo-
luntariado Sabesp;

• Estar de acordo com as 
atividades oferecidas, 
com a política e regi-
mento interno do Pro-

grama de Voluntariado 
Empresarial Sabesp;

• Participar de orienta-
ções, formações,  
treinamentos e capa- 
citação oferecidos;

• Acolher uma ou mais 
oportunidades de atua-
ção, efetuar o cadastro 
no Portal e manter infor-
mado e atualizado sobre 
sua participação.

As atividades voluntárias 
propostas são planejadas e 
as agendas e convites bus-
cam atender as diferentes 
contribuições, carga horá-
ria e estão disponibilizadas 
no Portal do Voluntariado 
Sabesp. Os voluntários  
são monitorados, reconhe-
cidos e recebem Certifica-
ções e declarações  
de horas de atividade  
voluntária realizada.
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A Sabesp, ao estimular 
a participação voluntá-
ria de seus empregados, 
oferece meios para po-
tencializar as ações rea-
lizadas e para incentivar 
o engajamento e 
a criatividade. 

O Programa de Voluntaria-
do Sabesp recebe o mere-
cido destaque nos canais 
de comunicação da  
empresa. Uma maneira 
de disseminar, reconhecer 
e valorizar a atuação dos 
voluntários por meio de 
Selos, Certificados, Pre-
miações e ainda divulgação 
dos resultados alcançados, 
de depoimentos 
e imagens.

O que é o 
Portal do 
Voluntariado 
Sabesp
Uma plataforma que tem 
por finalidade congregar e 
integrar usuários que te-
nham por objetivo imple-
mentar projetos sociais e 
filantrópicos, bem como 
atuar em ações voluntá-
rias, sem receber qualquer 
remuneração nem estabe-
lecer qualquer espécie de 
relação laboral. Ele permite 
a divulgação de projetos 
oportunidades de volunta-
riado e ações sociais diver-
sas.  Um espaço de troca 
de competências  
e experiências. 
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O que é o 
Canal SER 
do BEM
Canal interno lançado em 
2019 que tem o objetivo 
de divulgar trabalhos so-
ciais dos empregados em 
prol da sociedade e do 
meio ambiente. 

Cada edição mensal traz 
uma nova história com o 
intuito de promover o en-
gajameto de outros 
profissionais para  
o voluntariado.

As oportuni-
dades de par-
ticipação no 
Programa de 
Voluntariado 
Empresarial 
Sabesp
As diretrizes do Programa 
de Voluntariado Empresa-
rial Sabesp estabelecem 
diferentes tipos de ações:

• As de caráter indivi- 
dual, de participação 
voluntária, iniciadas ou 
não por empregados, 
apoiadas ou não  
pela empresa;

• As de caráter local/re-
gional de participação 
voluntária, iniciadas ou 
não por empregados, 
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apoiadas pela empresa. 
Essas são realizadas  
em grupo;

• As de cunho corporati-
vo, promovidas pelas di-
retorias da Sabesp, que 
permitem a participação 
de voluntários, sendo 
realizadas em grupo. 

Todas essas ações são di-
vulgadas no Portal do Vo-
luntariado Sabesp, para 
que seja possível a mobili-
zação de voluntários  
e o monitoramento  
dos resultados. 

Quando solicitado, o Pro-
grama de Voluntariado 
Empresarial Sabesp pode 
apoiar e divulgar as ações 
dos programas Sócio Am-
bientais e de Qualidade de 
Vida da empresa.  

Deveres e res-
ponsabilidades 
do Voluntário 
• Inscrever-se no Portal 

do Voluntariado Sabesp 
(Anexo1);

• Ser comprometido e  
responsável pela ativi- 
dade escolhida;

• Ter consciência do com-
promisso assumido, bem 
como com as consequ-
ências pelas suas ações 
e omissões;

• Conhecer as diretrizes 
do Programa de Volunta-
riado Empresarial  
Sabesp assim como o 
uso do Portal do Volun-
tariado Sabesp;
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• Primar pelo respeito à 
diversidade, solidarieda-
de e segurança durante 
a execução da ação;

• Divulgar o Programa de 
Voluntariado Sabesp, in-
formando e estimulando 
a participação de mais 
voluntários e propondo 
mais ações;

• Assinar o Termo de Ade-
são ao Serviço Volun-
tário (Anexo 2) junto à 
organização escolhida 
para desenvolver ação 
voluntária conforme pre-
visto na Lei nº 9.608 de 
1998, atualizada Lei nº 
13.297 de 2016. OBS: 
Jovens de 16 a 18 pre-
cisam de autorização e 
o Termo de Adesão ao 
Serviço Voluntário deve-
rá ser assinado pelo res-
ponsável legal;

• Cadastrar as ações no 
Portal do Voluntariado 
Sabesp e responsabili-
zar-se por todas as in-
formações inseridas, 
atualizando e monitoran-
do os resultados;   

• Usar o colete do  
Programa de Volunta- 
riado Sabesp nas  
ações voluntárias. 

OBS.: Fundamental o cui-
dado consigo mesmo e 
com o outro:  nas ações 
presenciais é necessário o 
uso dos equipamentos de 
segurança, seguindo o Pro-
tocolo de Segurança Sa-
besp para as Ações  
de Voluntariado.

Os Voluntários assumem 
deveres e responsabili-
dades tais como o com-
promisso, assiduidade, 
pontualidade, comprome-
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timento, resultados, ética. 
Mas também possuem di-
reitos: conhecimento sobre 
os resultados alcançados, 
o objetivo e apuração dos 
recursos materiais e finan-
ceiros arrecadados assim 
como seu destino e  
público beneficiado.  

O Voluntariado Empre-
sarial é um conjunto de 
ações planejadas, realiza-
das e monitoradas pelas 
empresas para incentivar, 
apoiar e facilitar a atuação 
de seus empregados como 
voluntários na comunida-
de. O voluntário é a pessoa 
que, motivada por valores 
de participação e solida-
riedade, doa seu TEMPO, 
TRABALHO e TALENTO de 
maneira espontânea e não 
remunerada, para causas 
de interesse social  
e comunitário.

Todos ganham  
no Voluntariado:

O Empregado/Voluntário 
desenvolve talentos e ha-
bilidades; tem a oportu-
nidade de exercitar a sua 
cidadania e a solidariedade 
e de participar de ações 
em benefício da comuni-
dade. A empresa também 
é beneficiada, no seu rela-
cionamento com a comu-
nidade; na promoção dos 
seus valores e propósitos 
e no fortalecimento de sua 
imagem institucional.  
Juntos trocam competên-
cias e experiências pro-
movendo benefícios para 
toda a sociedade: desen-
volvimento, justiça social e 
qualidade de vida em um 
ambiente sustentável.
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Reflexão 
final

“A agenda 2030  
constrói um mundo justo, 
equitativo, tolerante, aberto 
e socialmente inclusivo, no qual 
as necessidades dos mais vulneráveis 
sejam atendidas. O voluntariado é um 
mecanismo poderoso para envolver as 
pessoas no alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.”

António Guterres 
Secretário Geral da ONU 

desde 2017
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Anexos
Alguns instrumentais, modelos de documentos, cartas e 
ofícios de apoio ao programa de voluntariado:

 

 Ficha de Inscrição/cadastro do voluntário ao 
Programa de Voluntariado Empresarial Sabesp 

 

Que tipo de usuário:  empregado ou convidado 

E-mail:  

Primeiro Nome: 

Sobrenome: 

Unidades: 

Cidade: 

Matrícula: 

Cargo: 

Descrição pessoal (facultativo): 

Histórico das participações em Ações de Voluntariado: 

 

Na plataforma v2v:   
Cadastro da Senha:    
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 Modelo sugestão do Termo de Adesão ao Serviço Voluntário (Lei nº 
9.608 de 18/02/98 atualizada Lei nº13.297 de 16/06/2016), 

 
TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

sugestão 

Nome do voluntário: 

Telefone de 
Contato:                   

 

                                                          

 

RG: CPF: 

Atividade Voluntária: 

Presencial: ()  

A distância: () 

Dias da semana: 

Horário:  

Local: 

O trabalho voluntário a ser desempenhado junto   NOME DA OSC, está de 
acordo com a Lei nº 9.608 de 18/02/98 (atualizada 13.297 de 16/06/2016), 
transcrita no verso, é atividade não remunerada, e não gera vínculo 
empregatício nem funcional, ou quaisquer obrigações trabalhistas, 
previdenciárias ou afins.  Compete ao Voluntário participar das atividades e 
cumprir com empenho, pontualidade, assiduidade e interesse a função 
estabelecida. O voluntário tem o dever de manter sigilo e confidencialidade e 
não fazer uso indevido de informação que receba no desempenho de sua 
atividade voluntária. O desligamento do voluntário das atividades poderá 
ocorrer a qualquer momento, bastando apenas o desejo expresso de uma das 
partes, sendo necessária a formalização. O voluntário autoriza o uso de sua 
imagem e voz em caráter irrevogável, irretratável e de forma gratuita. As 
despesas decorrentes de sua atividade voluntária serão ressarcidas desde que 
autorizadas antecipadamente pela Coordenação do Programa de Voluntariado 
NOME DA OSC. 

Declaro estar ciente da legislação específica e aceito atuar como voluntário 
conforme este Termo de Adesão ao Serviço Voluntário do Programa de 
Voluntariado NOME DA OSC.  

São Paulo, De acordo:     

Voluntário: 

Coordenador do Programa de Voluntariado NOME DA OSC.:   
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TERMO DE ADESÃO (VERSO): 

Lei do Serviço Voluntário no Brasil 

Lei 9.608/1998 e a alteração na Lei nº 13.297, em 16 de junho de 2016 

O Ato em referência altera o artigo 1º da Lei 9.608, de 18/2/98, para incluir a assistência à pessoa como 
objetivo de atividade não remunerada, reconhecida como serviço voluntário. 

Art. 1º – O caput do art. 1º da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 1º – Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada por 
pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos, que 
tenha objetivos cívicos, culturais, 

educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa.” 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Michel Temer Alexandre de Moraes   Ronaldo Nogueira de Oliveira    Brasília, 16 de junho de 2016 

Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 

Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências: 

Art. 1º – Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada por 
pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a Instituição privada de fins não lucrativos, que 
tenha objetivos cívicos, culturais, 

educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 

Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, 
previdenciária ou afim. 

Art. 2º – O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de TERMO DE ADESÃO entre a entidade, 
pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu 
exercício. 

Art. 3º – O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente 
realizar no desempenho das atividades voluntárias. 

Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade 
a que for prestado o serviço voluntário. 

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 5° – Revogam-se as disposições em contrário. 

Fernando Henrique Cardoso 

Brasília, 18 de fevereiro de 1998.  
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 Modelo Sugestão de Ficha de Cadastro das 
Organizações da Sociedade Civil 
(nova ou  atualização): 

 

• Razão Social 

• Nome  

• CNPJ 

• Endereço 

• Telefone 

• E-mail 

• Site/outras mídias sociais  

• Nome do Responsável da OSC 

• Nome do responsável pelo Programa de Voluntariado 

• Número de Pessoas atendidas 

• Número de famílias atendidas 

• Descrição da atividade 

• Alinhamento aos ODS 

• Registro fotográfico 
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 Modelo sugestão de Carta para Solicitação de 
Parceria e Doações Internas e Externas 
 

Ao (nome da empresa/organização parceira) 

At.: nome do responsável  

Ref.: assunto  

 

Prezado parceiro, 

 

A (nome da organização ou da unidade) vem por meio desta 

solicitar apoio para realizar o (nome do evento, da campanha), 

que ocorrerá no dia (data), no (local), tendo por objetivo (angariar 

recursos materiais, doações, recursos financeiros)   

Descrever o que será feito e o objetivo e metas a serem 

alcançadas.  

Nos colocamos à disposição para realizar a divulgação do nome 

das empresas doadoras no evento e no material promocional. 

Salientamos que toda a contribuição será bem-vinda e 

fundamental para o sucesso deste trabalho. 

Certos de sua colaboração, estamos disponíveis para sanar 

quaisquer dúvidas ou fornecer maiores informações. 

 

Atenciosamente, 

 
(data) 

(assinatura) 

(nome do responsável) 

(nome da entidade) 

(telefone)  (e-mail) 
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 Modelo sugestão de carta de agradecimento das 
parcerias 

 

Ao (nome da empresa/organização parceira) 

At.: nome do responsável  

Ref.: assunto  

 

Prezado parceiro, 

 

Sua participação e apoio foram fundamentais para o sucesso da nossa 

campanha que beneficiou (número de pessoas, famílias, organizações 

beneficiadas) com (descrição dos benefícios, tais como doações e ainda 

número de voluntários e horas doadas). Nossos mais sinceros 

cumprimentos, agradecimentos por sua gentil e importante participação.  

As organizações beneficiadas atenderam famílias no interior, litoral e 

capital de São Paulo e são elas: (nome das Organizações da Sociedade 

Civil).  

Em nome da (unidade, grupo, voluntário) manifestamos nosso 

agradecimento e satisfação por mais um ano de parceria. Parabéns pela 

solidariedade e generosidade. Um país próspero e sem exclusão 

depende da participação de todos. Vocês fizeram a diferença para muitas 

pessoas. Seguimos contando com vocês.  

 

Atenciosamente, 

 

(data) 

(assinatura) 

(nome do responsável) 

(nome da entidade) 

(telefone) (e-mail) 
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 Modelo Recibo de Doações 
 
 

Recebemos da Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo – SABESP; _______________  

 

Doação de:  _____________________________  

 

Nome da Instituição: ______________________ 

 

CNPJ:______________________ 

 

Endereço: 

_______________________________________________  

 

 

Atenciosamente, 

 

(data) 

(assinatura) 

(nome do responsável) 

(nome da entidade) 

(telefone) (e-mail) 
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 Modelo de Certificado de Horas Voluntárias 
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 Resumo do Protocolo Sanitário Sabesp para as 
Ações de Voluntariado. 
 

 

• Medição de temperatura em todos os acessos das áreas da 

Sabesp com equipamento sem contato e orientação em caso de 

temperatura superior a 37,8º; 

• Uso de máscaras obrigatório em todos ambientes da empresa e 

em veículos a serviço; 

• Distanciamento social de no mínimo 1,5 metro; 

• Acesso a empresa evitando contato materiais e pessoas;  

• Barreiras de segurança em espaços de recepção (acrílicos, face 

shield, adesivos de piso); 

• Aumento da frequência de limpeza predial; 

• Participação do usuário na manutenção da higienização das 

estações de trabalho; 

• Disponibilização de dispenseres ou totens com álcool em gel 70% 

nas áreas de circulação; 

• Procedimento específico de limpeza para áreas com confirmação 

de COVID19; 

• Incentivo a ventilação natural e aumento da periodicidade de 

limpeza dos equipamentos e sistemas de ar condicionado; 

• As reuniões e eventos devem ser realizados de forma virtual; 

• Orientações de boas práticas nos usos de equipamentos e 

espaços compartilhados; 

• Manter home office para empregados identificados como grupos 

de risco para covid 19 e possibilidades; 

• Limitar acesso de clientes, fornecedores e visitantes; 

• Evitar viagens. 
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 Sites de Voluntariado  
 

• www.voluntariadoempresarial.org.br 

• www.cbve.org.br 

• www.iave.org 

• www.unv.org 

• www.odsbrasil.gov.br 

• www.patriavoluntaria.org 
 




