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I – O enquadramento conceptual e jurídico do 
voluntariado
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LEGISLAÇÃO NACIONAL

Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro
Bases do enquadramento jurídico do voluntariado

Decreto-Lei n.º 389/99, de 30 de Setembro
Regulamenta a Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro, que estabelece 
as bases do enquadramento jurídico do voluntariado

Decreto-Lei n.º 176/2005, de 25 de Outubro

Altera o n.º 1 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 389/99, de 30 de 
Setembro

Portaria n.º 87/2006, de 24 de Janeiro 

Aprova o Modelo de Cartão de Identificação do Voluntário
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III - Direitos e deveres do voluntário

Artigo 7.º - Direitos do voluntário

Artigo 8.º - Deveres do voluntário

IV - Relações entre o voluntário e a 
organização promotora

Artigo 9.º - Programa de 
voluntariado
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do trabalho voluntário

V - Disposições finais e transitórias
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LEGISLAÇÃO NACIONAL - Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro
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LEGISLAÇÃO NACIONAL - Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro

Artigo 2.º - Voluntariado

1. Voluntariado é o conjunto de ações de interesse social e 
comunitário realizadas de forma desinteressada por pessoas, no 
âmbito de projectos, programas e outras formas de intervenção 
ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade 
desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou 
privadas.

Artigo 3.º - Voluntário

1. O voluntário é o indivíduo que de forma livre, desinteressada e 
responsável se compromete, de acordo com as suas aptidões 
próprias e no seu tempo livre, a realizar ações de voluntariado no 
âmbito de uma organização promotora.
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LEGISLAÇÃO NACIONAL - Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro

Artigo 7.º Direitos do voluntário

São direitos do voluntário:

a)Ter acesso a programas de formação inicial e contínua, tendo em vista o 
aperfeiçoamento do seu trabalho voluntário;

b) Dispor de um cartão de identificação de voluntário;

• c) Enquadrar-se no regime do seguro social voluntário, no caso de não estar 
abrangido por um regime obrigatório de segurança social;

d) Exercer o seu trabalho voluntário em condições de higiene e segurança;

• e) Faltar justificadamente, se empregado, quando convocado pela 
organização promotora, nomeadamente por motivo do cumprimento de 
missões urgentes, em situações de emergência, calamidade pública ou 
equiparadas;

f) Receber as indemnizações, subsídios e pensões, bem como outras regalias 
legalmente definidas, em caso de acidente ou doença contraída no exercício do 
trabalho voluntário;



LEGISLAÇÃO NACIONAL - Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro

Artigo 7.º Direitos do voluntário

São direitos do voluntário:

g) Estabelecer com a entidade que colabora um programa de voluntariado que 
regule as suas relações mútuas e o conteúdo, natureza e duração do trabalho 
voluntário que vai realizar;

h) Ser ouvido na preparação das decisões da organização promotora que 
afetem o desenvolvimento do trabalho voluntário;

i) Beneficiar, na qualidade de voluntário, de um regime especial de utilização 
de transportes públicos, nas condições estabelecidas na legislação aplicável;

j) Ser reembolsado das importâncias despendidas no exercício de uma 
atividade programada pela organização promotora, desde que inadiáveis e 
devidamente justificadas, dentro dos limites eventualmente estabelecidos pela 
mesma entidade.
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LEGISLAÇÃO NACIONAL - Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro

Artigo 8.º Deveres do Voluntário

São deveres do voluntário:

a) Observar os princípios deontológicos por que se rege a atividade que realiza, 
designadamente o respeito pela vida privada de todos quantos dela 
beneficiam;

b) Observar as normas que regulam o funcionamento da entidade a que presta 
colaboração e dos respetivos programas ou projetos;

c) Atuar de forma diligente, isenta e solidária;

d) Participar nos programas de formação destinados ao correto 
desenvolvimento do trabalho voluntário;



LEGISLAÇÃO NACIONAL - Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro

Artigo 8.º Deveres do Voluntário

São deveres do voluntário:

e) Zelar pela boa utilização dos recursos materiais e dos bens, equipamentos e 
utensílios postos ao seu dispor;

f) Colaborar com os profissionais da organização promotora, respeitando as 
suas opções e seguindo as suas orientações técnicas;

g) Não assumir o papel de representante da organização promotora sem o 
conhecimento e prévia autorização desta;

h) Garantir a regularidade do exercício do trabalho voluntário de acordo com o 
programa acordado com a organização promotora;

i) Utilizar devidamente a identificação como voluntário no exercício da sua 
atividade.
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LEGISLAÇÃO NACIONAL - Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro

Artigo 9.º Programa de Voluntariado

Com respeito pelas normas legais e estatutárias aplicáveis, deve ser acordado 
entre a organização promotora e o voluntário um programa de voluntariado do 
qual possam constar, designadamente:

a) A definição do âmbito do trabalho voluntário em função do perfil do 
voluntário e dos domínios da atividade previamente definidos pela organização 
promotora;

b) Os critérios de participação nas atividades promovidas pela organização 
promotora, a definição das funções dela decorrentes, a sua duração e as formas 
de desvinculação;

c) As condições de acesso aos locais onde deva ser desenvolvido o trabalho 
voluntário, nomeadamente lares, estabelecimentos hospitalares e 
estabelecimentos prisionais;

d) Os sistemas internos de informação e de orientação para a realização das 
tarefas destinadas aos voluntários;
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LEGISLAÇÃO NACIONAL - Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro

Artigo 9.º Programa de Voluntariado

e) A avaliação periódica dos resultados do trabalho voluntário desenvolvido;

f) A realização das ações de formação destinadas ao bom desenvolvimento do 
trabalho voluntário;

g) A cobertura dos riscos a que o voluntário está sujeito e dos prejuízos que 
pode provocar a terceiros no exercício da sua atividade, tendo em consideração 
as normas aplicáveis em matéria de responsabilidade civil;

h) A identificação como participante no programa a desenvolver e a certificação 
da sua participação;

i) O modo de resolução de conflitos entre a organização promotora e o 
voluntário.



LEGISLAÇÃO NACIONAL - Decreto-Lei n.º 389/99, de 30 de Setembro

I - Disposições gerais

Artigo 1.º - Objetivos

Artigo 2.º - Organizações promotoras

Artigo 3.º - Emissão do cartão de identificação do voluntário

Artigo 4.º - Cartão de identificação de voluntário

Artigo 5.º - Acreditação e certificação do trabalho voluntário

II - Enquadramento no regime do seguro social voluntário

Artigo 6.º - Requisitos

Artigo 7.º - Requerimento

Artigo 8.º - Cessação do enquadramento

Artigo 9.º - Reinício do enquadramento

Artigo 10.º - Esquema de prestações

Artigo 11.º - Obrigação contributiva

Artigo 12.º - Regime subsidiário

Artigo 13.º - Convocação do voluntário empregado, durante o período de trabalho



LEGISLAÇÃO NACIONAL - Decreto-Lei n.º 389/99, de 30 de Setembro

III - Voluntário empregado
Artigo 13.º - Convocação do voluntário empregado, durante o período de trabalho
Artigo 14.º - Termos da convocatória
Artigo 15.º - Efeitos das faltas

IV - Acidente ou doença contraída no exercício do trabalho voluntário
Artigo 16.º - Seguro obrigatório
Artigo 17.º - Apólice de seguro de grupo

V - Programa de voluntariado
Artigo 18.º - Programa de voluntariado
Artigo 19.º - Despesas derivadas do cumprimento do programa de voluntariado

VI - Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado
Artigo 20.º - Constituição
Artigo 21.º - Competências

VII - Disposições finais
Artigo 22.º - Avaliação
Artigo 23.º - Entrada em vigor



LEGISLAÇÃO NACIONAL - Decreto-Lei n.º 389/99, de 30 de Setembro

Artigo 16.º - Seguro obrigatório

1. A proteção do voluntário em caso de acidente ou doença sofridos ou 
contraídos por causa direta e especificamente imputável ao exercício do 
trabalho voluntário é garantida pela organização promotora, mediante seguro a 
efetuar com as entidades legalmente autorizadas para a sua realização.

2 . O seguro obrigatório compreende uma indemnização e um subsídio diário a 
atribuir, respetivamente, nos casos de morte e invalidez permanente e de 
incapacidade temporária.

Artigo 17.º - Apólice de seguro de grupo

Para a realização do seguro obrigatório será contratada apólice de seguro de 
grupo.



CONCEPTUALIZANDO…

- O Voluntariado é uma oportunidade de participar num 
processo de transformação social  (minimização e erradicação 
de problemas) e de, simultâneo, crescimento pessoal 

- O Voluntariado implica o conhecimento da realidade social e 
a identificação  pessoal, por parte de quem o realiza, com 
causas e valores que o motivem e mobilizem (inconformismo)

- O Voluntariado requer o reconhecimento do papel do 
voluntário na identificação de problemas (e das suas causas) 
e da validade da sua intervenção (consciente, ativa, criativa e 
transformadora) nos mesmos

- O Voluntariado exige um processo qualificado de gestão que 
garanta o sucesso  (eficiência e eficácia) dos projetos



Itinerário do Voluntariado
(Fase de Preparação)

- Plano de Voluntariado da Organização

- Coordenação do Voluntariado

- Sistematização de instrumentos

- Definição do projeto



- Ficha de inscrição do voluntário

- Ficha de posto do voluntário 

- Guião de Entrevista de Seleção 
(e de Desvinculação)

- Manual de Acolhimento

- Proposta de Itinerário 
Formativo

- Programa de Voluntariado 
(Acordo)

- Seguro

- Cartão do Voluntário + Folha 
de Registo de Atribuição de 
Cartões

- Folha de registo de assiduidade

- Folha de registo da atividade 
do voluntário (diário de campo)

- Certificado de participação

- Instrumentos de avaliação 
(indicadores de resultado, satisfação dos 
intervenientes)

(…)

SISTEMATIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS
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www.fundacaoeugeniodealmeida.pt/banco-voluntariado
www.facebook.com/BVFEA

Contactos:

Telf.: 266 748 300
E-mail: bancodevoluntariado@fea.pt | tania.silva@fea.pt
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