
 

A Fundação ISS Mais Um Sorriso impulsiona  
o acesso ao mercado de trabalho de mulheres 

em Cabo Verde 
 

• A assinatura do acordo com o Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) irá 

promover o acesso ao mercado de trabalho de 15 mulheres cabo-verdianas 

que tenham a seu cargo pessoas com incapacidade neurológica. 

• O projeto, que conta com o apoio da União Europeia, irá receber 40.000 

euros complementares por parte da Fundação. 

• O Patronato da Fundação, da qual a ISS Portugal faz parte desde 2019, 

aprovou também outro projeto na Guatemala. 

 

30 de setembro de 2020. A ISS Ibéria, empresa líder na integração de serviços gerais, 

assinou um acordo de colaboração com o Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) para 

a promoção e o acesso ao emprego de mulheres em Cabo Verde. Assinado através da 

Fundação ISS Mais Um Sorriso (FMUS), o novo projeto de inclusão de crianças e 

jovens com deficiências neurológicas impulsiona a capacitação e o acesso ao 

trabalho de 15 mulheres da Ilha de Santiago, na Cidade da Praia (Cabo Verde), que têm 

a seu cargo um familiar com incapacidade neurológica. 

 

O acordo com o IMVF irá servir para facilitar que as pessoas com incapacidade 

neurológica possam receber cuidados de profissionais em centros especializados, 

enquanto as suas cuidadoras se formam e têm acesso a um emprego remunerado. O 

plano é diferente para as mulheres que escolham começar a sua carreira a trabalhar 

numa empresa e aquelas que querem apostar no seu próprio negócio. Calcula-se que, 

depois da formação, 50% poderá trabalhar por conta de outrem e 50% irá desenvolver 

o seu próprio negócio (as quais irão receber materiais e ferramentas). A União Europeia 

financiou 80% do projeto para o qual a Fundação ISS Mais Um Sorriso destinou um total 

de 40.000 euros. 

 

Javier Urbiola, presidente da Fundação e Presidente Executivo da ISS Ibéria, afirmou 

que “estamos muito orgulhosos da nova colaboração com a IMVF para este projeto tão 

encorajador e necessário em Cabo Verde que irá dar formação a 15 mulheres que têm 

a seu cargo uma pessoa com incapacidade. O seu objetivo não é somente melhorar a 

vida destas mulheres, mas também que as suas famílias possam contar com esta ajuda 

profissional que necessitam e que agora não abandonam”. 

 

Por outro lado, Jorge Morais, Administrador Executivo do IMVF, destacou que 

“partilhamos com a Fundação ISS Mais Um Sorriso a visão de que é fundamental 

incentivar a igualdade em todos os âmbitos de desenvolvimento nos quais atuamos, 

impulsionando a autonomia económica e laboral das famílias com pessoas dependentes 

a seu cargo, algo que afeta especialmente as mulheres. Favorecer e potenciar o seu 

acesso ao mercado e a oportunidades de trabalho é chave para uma parte importante 

da sociedade, da economia familiar e principais transmissoras dos valores e tradições.” 

 

https://www.pt.issworld.com/
https://www.imvf.org/
https://www.pt.issworld.com/pt-pt/sobre-nos/rc/fundacao


 
Emprego sustentável e de qualidade em países em vias de desenvolvimento  

 

12 projetos desenvolvidos, 8.865 empregos criados e mais de 830.000 de euros 

investidos. Este é o balanço da Fundação ISS Mais Um Sorriso nos seus 13 anos de 

história. Esta entidade sem fins lucrativos, criada pela ISS Ibéria e pelos sindicatos 

CCOO e UGT, nasceu em 2007 com o objetivo de financiar e desenvolver projetos de 

criação de emprego sustentável em países em vias de desenvolvimento. Em 2019, a 

ISS Portugal associou-se à Fundação. 

 

Mais de 8.000 colaboradores da ISS Ibéria doam os chamados cêntimos solidários do 

seu vencimento para colaborar com a Fundação. Além disso, todos os anos, alguns 

fornecedores da ISS contribuem com ajudas económicas para os projetos que todos os 

anos se realizam através da Fundação. A totalidade do reunido destina-se ao apoio do 

nosso projeto de criação de um novo objetivo que os países devem desenvolver. O ano 

passado foi na India e em 2020 foram selecionados 2 projetos: um em Cabo Verde e 

outro na Guatemala. Este último, em colaboração com a ESADE SUD, que irá beneficiar 

320 mulheres indígenas, grande parte delas em exclusão social, dando-lhes formação 

e aconselhamento para ajudá-las a conseguir um emprego digno, assim como 

rendimentos permanentes.   

 

Eulalia Devesa, diretora de RSC da ISS Ibéria e da Fundação ISS Mais Um Sorriso 

afirmou que “contamos com mais de 10 acordos de colaboração com associações dos 

países com as quais trabalhamos diretamente. Cáritas, o Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, a Associação de Cegos de Portugal ou a Operação de Emprego 

para Pessoas com Deficiência são algumas das associações através das quais 

oferecemos oportunidades de trabalho nos diferentes serviços que fazem parte da oferta 

da nossa empresa. Neste sentido, na ISS Ibéria incorporámos mais de 2.000 pessoas 

que acolhemos, formamos e acompanhamos no seu dia-a-dia de trabalho e pessoal.” 

 

Os projetos da Fundação ISS Mais Um Sorriso representam uma das principais formas 

de expressão do trabalho social da ISS Ibéria como empresa. Hoje, depois de mais de 

uma década, a Fundação desenvolveu projetos solidários em países como Angola, 

Colômbia, República Dominicana, Marrocos, Perú, Burkina Faso, Equador e India. 

Todos os projetos, objetivos e detalhes da Fundação podem ser consultados na sua 

página web (https://www.pt.issworld.com/pt-pt/sobre-nos/rc/fundacao) 

 

Sobre a ISS Ibéria  

A ISS Ibéria, presente em Espanha e Portugal há mais de 25 anos, aposta na criação de espaços de trabalho mais 
eficientes com a missão de ajudar a conectar pessoas e espaços contribuindo para melhorar a experiência e o bem-
estar dos colaboradores, adaptando-se às suas necessidades. Com uma equipa humana com cerca de 39.000 
colaboradores, a empresa é hoje líder na integração de serviços gerais, oferecendo serviços de manutenção, serviços 
de apoio, limpeza, jardinagem, segurança, restauração, Facility Management e IFS (Integrated Facility Services) a 
clientes de diferentes setores públicos e privados, através dos seus 29 escritórios.   
 
Em parceria com os seus clientes, a ISS impulsiona o compromisso e o bem-estar das pessoas, minimiza o impacte no 
ambiente e protege e mantém a espaços. A ISS torna tudo isto possível através de uma combinação única de dados, 
conhecimento e excelência do serviço em escritórios, fábricas, aeroportos, hospitais e outros locais em todo o mundo. 
A ISS Ibéria faz parte da multinacional dinamarquesa, Grupo ISS, cuja faturação em 2019 ascendeu a 78.600 milhões 
de coronas dinamarquesas. 
 

https://www.pt.issworld.com/pt-pt/sobre-nos/rc/fundacao


 
Sobre o IMVF 
O IMVF é uma Fundação para o desenvolvimento e a cooperação, que iniciou atividade como ONGD (Organização 
Não Governamental para o Desenvolvimento) há mais de 30 anos em São Tomé e Príncipe. O Instituto tem como 
propósito a promoção da dignidade humana, o apoio às populações mais vulneráveis, o empoderamento de 
comunidades, entidades públicas e sociedade civil, e o contributo para um planeta mais sustentável. A ação do IMVF 
rege-se pelos valores da solidariedade, da igualdade de género, da sustentabilidade, do rigor e da transparência, tendo 
sempre como preocupação a prossecução de boas práticas. O IMVF é uma entidade de referência nos domínios da 
cooperação, da cidadania global e da reflexão sobre o desenvolvimento.  
https://www.imvf.org/ 
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