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Introdução 

            No contexto da unidade curricular de Ateliê de Investigação Aplicada em 

Publicidade, foi entregue um Briefing associado à APAV (Associação Portuguesa de Apoio 

à Vítima), com o objetivo de "Angariar novos voluntários para a rede de Gabinetes de Apoio 

à Vítima e Linha de Apoio à Vítima e para os serviços de Sede da APAV".  

 Para ser possível responder a este briefing foi necessária a realização de uma 

investigação qualitativa, pois permite conhecer/explorar mais sobre este tema que não 

dominamos, o voluntariado. 

O relatório visa, então, a realização de uma investigação para entender “Qual a 

percepção do voluntariado? E mais especificamente, do voluntariado com vítimas?”, de 

forma a poderem ser encontrados insights para responder ao briefing. Estando associado a 

este relatório o target:"Profissionais com Idades Compreendidas entre 57 e 65 anos", mais 

concretamente, grupo da Pré-Reforma. Sendo que este faz parte do target selecionado pela 

APAV.  

Este relatório aborda, assim, quatro tópicos essenciais, voluntariado geral, vítimas, 

voluntariado com vítimas e APAV, a fim de dar resposta à nossa questão de partida:“Qual a 

percepção do voluntariado? E mais especificamente, do voluntariado com vítimas?” 

Para entender melhor estes tópicos, a investigação passou por uma revisão de 

literatura, sendo que após devidamente interpretada, foi possível identificar quais as 

informações que faltavam para dar resposta à questão. Dessas “lacunas” resultaram os 

objetivos de investigação, que serão orientadores para as questões do guião. Este guião 

advém de um plano de investigação qualitativa.  

Toda a informação recolhida através das entrevistas, com auxílio a um guião, 

apresenta-se, então, devidamente analisada ao longo desta investigação, sendo 

apresentadas as conclusões principais, mais concretamente a resposta aos nossos 

objetivos e  questão de partida, e os resultados mais relevantes para a comunicação a 

realizar para a APAV.   



 

A Questão de Partida e Objetivos de Investigação 

  Tendo em conta a investigação que queremos dirigir sobre o voluntariado na APAV, 

chegou-se à questão de partida, já identificada: "Qual a percepção do voluntariado? E 

mais especificamente, do voluntariado com vítimas?"  

 

É de ressaltar que os nossos objetivos tiveram por base nas “lacunas” que foram 

identificadas na revisão de literatura, e portanto tendo em conta essa revisão de literatura, a 

questão de partida e o nosso target, chegou-se à conclusão que existem três objetivos que 

necessitam ser explorados/estudados. A fim de alcançar informação mais fidedigna, 

completa, rigorosa e válida para o nosso universo em estudo, o grupo da pré-reforma 

(profissionais com idades compreendidas entre 57 e 65 anos).   

Objetivos de Investigação: 

1. Analisar quais são as percepções e expectativas face ao voluntariado com 

vítimas; 

(No primeiro objetivo, procuramos entender o que é que o nosso target, profissionais 

dos 57 aos 65 anos, pensa sobre o voluntariado (conceito); qual a sua importância para a 

sociedade e para eles próprios; qual os benefícios que teria para si ou quais as 

desvantagens que este traz; qual a importância de trabalhar com vítimas; e como espera 

que seja o nível de exigência ao trabalhar com vítimas.) 

 

2. Identificar que motivações e barreiras que existem à prática do voluntariado  

com vítimas; 

(No segundo objetivo, procuramos identificar as motivações que levam o  target a 

fazer e a não fazer voluntariado, quais os entraves que este coloca, que motivos o levam a 

não querer participar no mundo do voluntariado, quais os preconceitos que têm 

relativamente a este tipo de voluntariado) 

 

3. Perceber qual o conhecimento/percepções que o público-alvo tem da 

APAV enquanto instituição e  sobre os seus serviços.  

(No terceiro objetivo, procuramos perceber o que o target saber sobre a APAV e 

como opera, a sua comunicação, a sua relevância para o voluntariado com vítimas) 

 

  



 

Novos Objectivos 

 

Apesar dos objetivos para este trabalho terem sido definidos no princípio do mesmo, 

após a execução do guião e de as entrevistas terem sido conduzidas foi notado que ao 

longo das mesmas obtivemos informação demasiado abrangente para ser apenas contidas 

nos 3 objetivos definidos acima. 

Isto é, conseguimos informação suficiente para dar respostas aos nossos 3 objetivos 

iniciais, mas sentimos a necessidade de criar novos objetivos, para que toda a informação 

extra que recolhemos não seja desperdiçada neste trabalho, nomeadamente a informação 

específica relativa ao voluntariado em geral, como a perceção dos nossos entrevistados 

sobre o mesmo, e as motivações que os levaram a fazer voluntariado ou as barreiras que 

os impediram de participar nessa mesma atividade. 

Conseguimos também, ao longo das entrevistas, perceber se os nossos 

entrevistados já tinham ou não participado em atividades de voluntariado, em que tipo de 

voluntariado participaram, durante quanto tempo e se esta experiência se reflete de alguma 

forma na sua posição no que diz respeito ao voluntariado com vítimas e ao seu 

conhecimento da APAV. 

Assim, abaixo estão apresentados os nossos novos objetivos, que deveriam ter sido 

os objetivos iniciais desde o começo do trabalho, que incluem a percepção e expectativas 

relativamente ao voluntariado, as motivações e barreiras à prática do mesmo, e incluem 

também os nosso objetivos iniciais, que como já foi referido, foram respondidos também 

durante as entrevistas e análise das mesmas: 

 

1. Analisar qual a percepção e expectativa face ao voluntariado; 

 

(No primeiro objetivo, pretendemos entender o que o target em estudo pensa sobre o 

voluntariado (fenómeno); o que significa a prática da atividade; qual a sua importância para 

a sociedade e para si; qual os benefícios que teria para si ou quais as desvantagens que 

este traz; o que uma instituição deverá transmitir aos voluntários; e quais as causas que 

este mais se identifica) 

 

  



 

2. Identificar que motivações e barreiras existem à prática do voluntariado;  

(No segundo objetivo, procuramos identificar as motivações que levam o target em estudo a 

fazer e a não fazer voluntariado; os motivos que o levam a quer e a não querer participar 

em ações de voluntariado; quais os entraves/barreiras que este coloca; quais os 

preconceitos que têm relativamente ao voluntariado) 

 

3. Analisar quais são as percepções e expectativas face ao voluntariado com 

vítimas;  

(No terceiro objetivo, procuramos compreender o que o target entende pelo conceito de 

vítima; qual a importância do voluntariado dedicado à causa de apoio a vítimas; de que 

forma esta atividade pode intervir no apoio às vítimas; e como espera que seja o nível de 

exigência ao trabalhar com vítimas) 

 

4. Identificar que motivações e barreiras que existem à prática do voluntariado  

com vítimas; 

(No quarto objetivo, procuramos identificar as motivações que leva o target em estudo a 

fazer e a não fazer voluntariado com vítimas; quais os entraves que este coloca; que 

motivos o levam a não querer participar neste voluntariado específico) 

 

5. Perceber qual o conhecimento/percepções que o público-alvo tem da APAV 

enquanto instituição e  sobre os seus serviços. 

 

(No quinto, e último objetivo, propomo-nos a entender as perceções do target em estudo 

sobre a APAV, as suas áreas de apoio; a perceção sobre o voluntariado na associação e a 

sua importância; como tomou conhecimento sobre a associação; a exposição à 

comunicação da associação e a perceção sobre a mesma) 

 

  



 

Revisão de Literatura 

O fenómeno do voluntariado  

  

  I.        Definição do fenómeno de voluntariado e voluntário 

 O primeiro passo no início da revisão de literatura sobre o voluntariado foi perceber 

os contornos deste fenómeno. Como tal, começamos pela pergunta “o que é o 

voluntariado?”, sendo que para responder a tal pergunta iniciamos uma pesquisa intensiva 

sobre a definição do fenómeno a partir de várias fontes, com o intuito de chegar a uma 

definição própria inclusiva das várias componentes que compõem o fenómeno.  

 

 A primeira grande conclusão a que chegamos é que o voluntariado é um fenómeno 

complexo e dinâmico, ou seja, apesar de não ser um fenómeno recente, os investigadores 

que se têm dedicado ao estudo do mesmo não conseguira chegar a uma definição 

unânime, podendo ainda existir mesmo definições incompatíveis entre si. Aqui se encontra 

o dinamismo e complexidade do fenómeno anteriormente referida, caraterizado pela 

diversidade do contexto cultural e temporal bem como a finalidade do mesmo. Daí que 

mesmo chegando a uma conclusão, estamos em plena consciência que esta não englobara 

todas as suas vertentes, ainda assim será a definição que consideramos mais adequada ao 

nosso contexto cultural/tempo de realização do presente estudo.  

 

 Como tal, a nossa pesquisa sobre as imensas definições sobre o voluntariado 

iniciou-se na análise da Legislação Portuguesa no que respeita ao conceito. De acordo com 

a mesma, o voluntariado é entendido como um “conjunto de ações de interesse social e 

comunitário realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projetos, 

programas e outras formas de intervenção ao serviço de indivíduos, das famílias e da 

comunidade desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas” (nº1 do 

Artigo nº2 da Lei nº71/98 de 3 de novembro). Ainda sobre esta definição ficou a dúvida se o 

voluntariado incluía formas espontâneas de ajuda a terceiros sem associação a 

instituições/entidades públicas ou privadas, ao qual a Legislação esclarece que “não são 

abrangidas pela presente lei as atuações que, embora desinteressadas, tenham um caráter 

isolado e esporádico ou sejam determinadas por razões familiares, de amizade e de boa 

vizinhança” (nº2 do Artigo nº2 da Lei nº71/98 de 3 de novembro).  

 



 

 Relativamente à pessoa que pratica o voluntariado, o voluntário, a Legislação 

identifica como sendo “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” (nº1 do Artigo nº3 da Lei 

nº71/98 de 3 de novembro). A mesma Legislação restringe certas especificações sobre o 

conceito de voluntário ao afirma que “a qualidade de voluntário não pode, de qualquer 

forma, decorrer de relação de trabalho subordinado ou autónomo ou de qualquer relação de 

conteúdo patrimonial com a organização promotora, sem prejuízo de regimes especiais 

constantes da lei” (nº2 do Artigo nº3 da Lei nº71/98 de 3 de novembro).  

Segundo a Legislação Portuguesa (nº1 do Artigo nº6 da Lei nº71/98 de 3 de novembro) o 

voluntariado “obedece aos princípios da solidariedade, da participação, da cooperação, da 

complementaridade, da gratuitidade, da responsabilidade e da convergência”. Este pode 

variar consoante a tipologia e a sua área de atuação, independentemente das áreas de 

atuação, as organizações/instituições, são suscetíveis a realizar ações, campanhas e 

programas de voluntariado.  

 Na Decisão do Conselho da União Europeia (Conselho da União Europeia, 2011), o 

voluntariado considerado um conceito que abrange diferentes noções de acordo com as 

particularidades e complexidades de cada país, sendo que quanto ao significado de 

“atividades de voluntariado” lê-se:  

1. “Todos os tipos de atividades de voluntariado formais, não formais ou 

informais, realizadas por vontade própria do interessado, por sua livre 

escolha e motivação e sem fins lucrativos. Beneficiam o voluntário a nível 

individual, as comunidades e a sociedade como um todo. Constituem 

igualmente um instrumento para os indivíduos e associações atenderem 

às necessidades e preocupações a nível humano, social, intergeracional 

ou ambiental, e são muitas vezes realizadas como apoio a organizações 

sem fins lucrativos ou a iniciativas da comunidade. 

2. É necessário que as atividades de voluntariado sejam claramente 

diferenciadas do emprego remunerado, não devendo de modo algum 

substituir-se-lhe. 

3. As atividades de voluntariado não podem substituir a responsabilidade 

geral do Estado de garantir e proporcionar direitos económicos, sociais e 

culturais” (Conselho da União Europeia, 2011). 

Já os Voluntários das Nações Unidas (ONU, 2011) definem o voluntariado como “uma 

expressão do envolvimento do indivíduo na sua comunidade. Participação, confiança, 

solidariedade e reciprocidade, baseado num entendimento compartilhado e no senso das 



 

obrigações em comum (…). O voluntariado não é um vestígio nostálgico do passado. É a 

nossa primeira linha de defesa contra a fragmentação social num mundo globalizado. Hoje, 

talvez mais do que nunca, cuidar e compartilhar é uma necessidade, não um ato de 

caridade.” 

Esta definição introduz um conceito que pouco se verifica no estudo sobre o fenómeno, 

sendo este conceito a reciprocidade, a consciência que o voluntário tem deveres com várias 

partes como os destinatários, com as organizações promotoras, com outros voluntários e 

com sociedades, no entanto simultaneamente tem o direito de ver reconhecido o seu 

trabalho, ter o apoio e compreensão no desenvolvimento das suas tarefas.  

Para o debate concetual sobre o voluntariado à que também ter em conta alguns autores 

que se dedicaram ao estudo do fenómeno, como Amaro (2002) citado por Ana Ferreira 

(Ferreira, 2011), na ótica do autor é relevante discutir o conceito de “organização 

voluntária”, “ação voluntária” e “voluntarismo”. Sendo que a ação voluntária é entendida 

como ações realizadas por indivíduos de forma livre e gratuita quando enquadradas no 

contexto social com evidência e repercussão social. A organização voluntária é percebida 

como a organização formal, independente a nível jurídico do governo, com gerência própria, 

sem fins lucrativos, tendo a distribuição de serviços a componente do voluntarismo, sendo 

que este conceito se encontra relacionado com a doação de bens (destacando-se bens 

financeiros).   

Ainda sobre este conceito, destaca-se a natureza do conceito de voluntário que advém da 

expressão latina voluntas, significando “vontade, faculdade de querer” (Amorim, 2015). Esta 

noção diferencia o voluntariado das demais práticas, pois a razão de o fazer é o querer, 

desejar e mesmo a vontade própria do participante em desenvolver esta prática, seja esta 

qual for. O voluntariado, de forma simplita, é uma atividade de oferta de tempo e 

capacidades/aptidões para a realização de determinado serviço ou ação (Amorim, 2015). 

Com base nas definições anteriormente mencionadas estamos em condições para 

apresentar uma definição própria, que ao nosso ver engloba os fatores que atualmente 

abrangem o que é o voluntariado:  

O voluntariado, apesar de universal, é multifacetado e as suas dimensões variam 

de acordo com o contexto social e temporal, isto é, a própria contemporaneidade do 

fenómeno. Ainda assim, pode ser visto como um exercício livre e desinteressado 

(pois contrapõem-se a qualquer tipo de obrigação), organizado em projetos 

desenvolvidos por organizações públicas ou privadas, que se guiam objetivos, 

métodos e recursos que definem a atividade e garantem a sua continuidade (visto 

não abranger atuações de caráter isolado e esporádico que seja determinadas por 

razões familiares, de amizade ou de boa vizinhança). Sendo que o indivíduo, o 

voluntário, constitui uma experiência pessoal e associativa, socialmente partilhada. 



 

Este indivíduo tem uma vontade própria e desejo em oferece o seu tempo e as suas 

capacidades em solidariedade de uma determinada organização. Ao fazê-lo de 

forma desinteressada, é não remunerado e não recebe nenhuma recompensa, no 

entanto tem direito a de ver resultados do seu trabalho, ter apoio e compreensão 

durante o desenvolvimento das suas tarefas. 

 

 II.        Tipologias de Voluntariado 

 Referente às tipologias do voluntariado, sendo a sua classificação diversa, sendo 

que foi possível concentrar as várias tipologias concretizadas por diversos autores ao longo 

do início do século XXI. Por uma questão de melhor organização, em seguida é 

apresentado de forma explicita as tipologias do voluntariado divididas em quatro categorias, 

sendo estas Institucional, Temporal e Desempenho funcional (Marcos, et al., 2013): 

 

Categoria: Institucional  

 Voluntariado informal e espontâneo – Desenvolvido de forma autónoma e 

individual e sem um vínculo organizacional. Engloba práticas em torno de redes 

primárias de solidariedade social referentes ao contexto familiar ou a relações de 

proximidade e de vizinhança, de Moreno & Yoldi (2008) citado por (Marcos, et al., 

2013). 

 Voluntariado formal e institucional – Desenvolvido de forma sistemática numa 

organização formalizada sob um enquadramento jurídico, e de acordo com 

compromissos assumidos de forma recíproca, de Moreno & Yoldi (2008) citado por 

(Marcos, et al., 2013). 

 

Categoria: Temporal 

 Intensidade temporal restrita – O voluntário dedica no mínimo uma hora por mês 

do seu tempo a estas atividades, de Olabuénaga (2001) citado por (Marcos, et al., 

2013). 

 Intensidade temporal ampla – O voluntário dedica no mínimo dezasseis horas por 

mês (quatro horas semanais) do seu tempo a estas atividades, de Olabuénaga 

(2001) citado por (Marcos, et al., 2013). 

 Voluntariado ocasional – Exercício de ações de voluntariado pelo menos uma vez 

por ano, de Delicado, Almeida & Ferrão (2002) citado por (Marcos, et al., 2013). 

 Voluntariado regular – Exercício do voluntariado com regularidade, no mínimo, 

mensal, de Delicado, Almeida & Ferrão (2002) citado por (Marcos, et al., 2013). 



 

Categoria: Desempenho funcionais  

 Voluntariado de cidadania – Associado a tarefas de direção destinadas a garantir a 

orientação estratégica da organização, de Perrot (2006) citado por (Marcos, et al., 

2013). 

 Voluntariado de serviços (orientação operacional) – Assegura a prestação de 

bens ou serviços, garantindo o cumprimento da missão e vocação da organização, 

de Perrot (2006) citado por (Marcos, et al., 2013). 

 Voluntariado funcional – Garante as atividades internas necessárias ao 

funcionamento da própria organização, tais como tarefas administrativas e logísticas, 

de Perrot (2006) citado por (Marcos, et al., 2013). 

 Voluntariado de direção – Garante as tarefas inerentes aos titulares dos órgãos 

estatutários das organizações, de Delicado, Almeida & Ferrão (2002) citado por 

(Marcos, et al., 2013). 

 Voluntariado de execução – Garante tarefas de caráter técnico e de direção 

executiva: o apoio direto aos beneficiários/ clientes/ públicos por via da dinamização 

de atividades; o funcionamento interno da organização, de Delicado, Almeida & 

Ferrão (2002) citado por (Marcos, et al., 2013). 

 Ainda é relevante apresentar uma outra divisão, sendo esta definida por Catarino 

(2004) citado por (Fundação Eugénio de Almeida, 2012), no qual este identifica tri-divisão a 

partir da responsabilidade do voluntário, consistindo em: (1) voluntariado de direção 

institucional; (2) voluntariado de assessoria e estudo e (3) voluntariado operacional. Sendo 

que o autor acrescenta que o critério de responsabilidade como revestindo uma especial 

importância, no estudo das categorias de voluntários (Fundação Eugénio de Almeida, 

2012).  

 

  III.        Tipos de organizações 

 Uma parte fundamental para que posso existir a atividade de voluntariado, são as 

organizações em que esta atividade de desenvolve. Daí a importância de referir a sua 

definição.  

 As organizações ou instituições promotoras são entidades públicas ou privadas de 

escala central, regional ou local, que legalmente constituídas reúnem condições para 

receber voluntários e coordenar as suas atividades, adaptado da Legislação Portuguesa 

(nº1 do Artigo nº4 da Lei nº71/98 de 3 de novembro).  

 



 

 É possível identificar três tipos de organizações promotoras do voluntariado 

(Fundação Eugénio de Almeida, 2012): (1) as organizações em que há um foco no trabalho 

remunerado, estas incluem o dos dirigentes institucionais (por exemplo, entidades e 

organismos públicos); (2) organizações em que predomina o trabalho remunerado, mas os 

seus dirigentes são voluntários (por exemplo, associações, fundações e mutualidades); e, 

por fim, (3) organizações em que o trabalho voluntário domina em todos os níveis (por 

exemplo, corporações de bombeiros). Há em que relembrar que em enquadramento jurídico 

só a último tipo de organizações é considerado com entidade promotora de voluntariado, 

pois este enquadramento jurídico não prevê as organizações com fins lucrativos possam ser 

promotoras. 

 

 

  IV.        Áreas de Intervenção 

 Quanto às áreas de intervenção, as atividades podem ter origem em vários campos 

como os de domínios cívico, da ação social, da saúde, da educação, da ciência e cultura, 

da defesa do património e do ambiente, da defesa do consumidor, da cooperação para o 

desenvolvimento, do emprego e da formação profissional, da reinserção social, da proteção 

civil, do desenvolvimento da vida associativa e da economia social, da promoção do 

voluntariado e da solidariedade social, ou em outros de natureza análoga (nº3 do Artigo nº4 

da Lei nº71/98 de 3 de novembro).  

 Segundo os estudos sobre o voluntariado constatamos das diversas áreas, as 

dominantes são a cultura, educação, saúde e a exclusão (Fundação Eugénio de Almeida, 

2012). Enquanto que as áreas emergentes são o desporto, o ambiente, consumo 

sustentável, o racismo, a intergeracionalidade e as desigualdades de género.  

 O voluntariado social apesar de ter perdido alguma expressão na literatura 

especializada mais recente (Fundação Eugénio de Almeida, 2012), ainda está presente em 

termos de áreas de intervenção, como na exclusão, saúde, imigração, etc., e grupos-alvo, 

idosos, jovens, minorias étnicas, etc. É possível identificar novas temáticas e conceitos, 

mais concretamente o “voluntariado empresarial”, “voluntariado hospitalar”, “voluntariado 

universitário”, “gestão do voluntariado” ou, ainda o “voluntariado de proximidade”. 

 Sendo uma temática que ainda domina os estudos sobre o fenómeno, é possível 

identificar diversas organizações que focam a sua ação na importância do voluntariado 

social, tal como a REDE REVOS – Rede Europeia de Voluntariado Social. Também há que 

destacar nesta área no solo nacional, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), 

que se destaca como uma associação de voluntariado social (APAV, s.d.), sendo que no 

seu portal apresenta a definição de voluntariado social como sendo “conjunto de ações de 



 

interesse que sejam realizadas de forma desinteressada e integrada no âmbito de 

instituições públicas ou privadas, ao serviço das pessoas e da comunidade, sem qualquer 

fim lucrativo” (APAV, s.d.). 

 A União Europeia tem atribuído alguma importância ao voluntariado no desporto 

(União Europeia, 2010). Esta procura de aprofundamento do tema surge quer por se tratar 

de um setor pouco estudado, quer pela existência de vários voluntários e organizações 

promotoras ligadas a esta área. Esta temática acaba muitas das vezes por ser abordada em 

ligação à promoção da saúde e dos estilos de vida mais saudáveis, mas também à 

capacidade das comunidades e à promoção da inclusão social (Fundação Eugénio de 

Almeida, 2012). 

 Na área da educação, é abordado o voluntariado universitário, a necessidade da 

valorização da educação formal e não formal associado ao voluntariado, sendo também 

discutido as problemáticas do voluntariado associadas ao reconhecimento, às parcerias 

com as escolas e universidades estudos de Malmersjo e Paine (2006), Donahue e Russel 

(2009) e Araguren (2010) citados por (Fundação Eugénio de Almeida, 2012). 

 O campo da saúde é muito explorado na Europa, tomando como exemplo o estudo 

de Jegerlman e Grassman (2008) citados por (Fundação Eugénio de Almeida, 2012), que 

exploram o papel ativo da população idosa da Suécia na área da saúde, sendo que o 

estudo procuro definir o perfil dos voluntários envolvidos nas ações. Chegando a três perfis 

distintos de voluntários (Fundação Eugénio de Almeida, 2012).   

Ainda nesta vertente, Konwerski e Nashman (2008) citados por (Fundação Eugénio de 

Almeida, 2012) introduzem o conceito de philantherapy (em português “filanterapia” da 

junção de filantropia com terapia). O conceito inaugurado pelos autores deriva de filantropia, 

isto, “amor à humidade” (Almeida, 2011). Este estudo pretendia associar o efeito positivo da 

ação voluntária, ao nível mental, espiritual e físico, centrando-se assim nos benefícios e 

retorno que tem no voluntário. Estes efeitos são sentidos tanto no indivíduo como na 

comunidade, e onde os programas de incorporação da atividade voluntária tem um papel 

central (Fundação Eugénio de Almeida, 2012). 

 Na realidade portuguesa, os estudos elaborados neste campo exploram a 

participação da sociedade portuguesa nesta área, Serapioni et al. (2011) citados por 

(Fundação Eugénio de Almeida, 2012). Dora Gomes (2009) citada por (Fundação Eugénio 

de Almeida, 2012) analisa a história do voluntariado hospitalar em Portugal, bem como as 

relações estabelecidas entre os voluntários e os trabalhadores em meio hospitalar. 

Concluem que o ativismo social e a advocacy são fundamentais para aumentar os níveis de 

participação, havendo ainda a necessidade de criar condições que permitam um maior 

envolvimento dos cidadãos.  



 

 Também é possível referir brevemente o voluntariado internacional, cujo elemento 

diferenciador a necessidade de deslocação do voluntário para um país diferente do país de 

residência. Tratando-se de um tipo de voluntariado exigente que envolve longa duração de 

envolvimento e, ocorrendo no estrangeiro, aos respetivos custos financeiros e às exigências 

em termos de formação e preparação previas (Fundação Eugénio de Almeida, 2012). O 

voluntariado internacional é também percebido como uma forma de promover a paz global, 

de compreensão mútua à escala internacional, e de melhorar as competências interculturais 

Lough (2011) citado por (Fundação Eugénio de Almeida, 2012) e de melhorar as condições 

de zonas mais carenciadas. Os estudos mais recentes sobre este campo focam-se por no 

impacto deste tipo de voluntariado nos países, pessoas e organizações de acolhimento 

Bucher (2005) citado por (Fundação Eugénio de Almeida, 2012). 

 Nas questões de género é possível verificar o estudo de Ingen e Meer (2008) 

citados por (Fundação Eugénio de Almeida, 2012), que se concentra nas diferenças de 

género encontradas nas organizações de voluntariado. Dados recentes das Nações Unidas 

(ONU, 2015), afirmam que as mulheres ainda encontram dificuldades em entrarem em 

voluntariado formal face aos homens, porque as organizações tende a reproduzir estruturas 

diferenciadas de género que vigoram na sociedade (ONU, 2015). 

Uma temática que ainda aponta uma escassez de dados é a questão do consumo. Por 

exemplo, os autores Samu e Wymer (2010) citados por (Fundação Eugénio de Almeida, 

2012), no âmbito de um estudo sobre as perceções de género, entendem que a prática de 

voluntariado é visto como uma forma de consumo simbólico, pois há vários graus de 

empatia e de ligação à escolha das áreas de intervenção e de organizações de 

voluntariado, tal como o tempo que se disponibiliza às ações (Fundação Eugénio de 

Almeida, 2012).  

 É neste sentido que em âmbito nacional e numa perspetiva de conceção diferente, a 

Rede Nacional para o Consumo Sustentável, disponibiliza o Manual para o Voluntariado em 

Consumo Sustentável (Digital Grow, 2008). Nesta perspetiva, o manual visa a formação de 

voluntários, sendo uma ferramenta que fornece “abordagens e metodologias dinâmicas que 

valorizam a aprendizagem através da analise de vivências pessoas e da experimentação” 

(Digital Grow, 2008). Assim o voluntariado surge como interrelacionado com as questões de 

desenvolvimento do comércio justo, enquanto que simultaneamente pressupõe um 

consumo responsável por parte dos voluntários e das respetivas organizações que os 

acolhem (Fundação Eugénio de Almeida, 2012).  

 Por fim, uma área de grande importância é a integeracionalidade, muito devido às 

estruturas sociais dos países desenvolvidos. Autores como Granville (2000) citado por 

(Fundação Eugénio de Almeida, 2012) analisam o papel dos voluntários idosos que se 

dedicam à promoção da relação intergeracional. Ainda é relevante mencionar que o 



 

Conselho da União Europeia considera este tipo de voluntariado como uma recomendação. 

Sendo que os estudos se focam nos benefícios para as comunidades destinatárias, bem 

como para a saúde dos voluntários e para a destruição do estereótipo deste grupo etário 

(Fundação Eugénio de Almeida, 2012). 

 

 V.        Quem faz voluntariado 

 Ao analisar a forma como o voluntariado é organizado, é importante perguntar quem 

são as pessoas que dedicam o seu tempo e capacidades, de forma livre e desinteressada, 

para beneficiar terceiros. O perfil dos voluntários varia globalmente (ONU, 2015), pessoas 

de todas as idades, etnias, classes, e religiões realizam atividades de voluntariado para fins 

diversos.  

 O relatório da ONU (ONU, 2015) destaca, no entanto, alguns exemplos de grupos 

cujas habilidades de participar em atividades de voluntariado são afetadas pela natureza do 

grupo em que se inserem e os desafios que este grupo enfrenta. Por exemplo, o 

voluntariado jovem é especialmente importante para países onde os jovens predominam e 

onde as mudanças sociais recentes estão a levar a deslocamentos, à perda de estruturas 

tradicionais e ao desemprego (ONU, 2015). Os jovens realizam voluntariado por várias 

razões, mas principalmente devido ao idealismo, esperança de construírem um mundo 

melhor, obter habilidades para empregabilidade futura, para se manterem ocupados e como 

forma de contributo para a sociedade em que se inserem (ONU, 2015). Ligado a este grupo 

está a importância das estruturas e redes familiares (Fundação Eugénio de Almeida, 2012). 

  Este grupo está especialmente envolvido em protestos e exigências de mudanças 

necessárias, sendo que este grupo quer ser ouvido e ter um papel ativo nessas mesmas 

mudanças. Frequentemente este grupo pede por maior transparência e responsabilidade a 

nível nacional e internacional (ONU, 2015). A sua forma mais expressiva é através de 

protestos, marchas e campanhas online.  

 Segundo o já referido relatório (ONU, 2015), os desafios dos jovens são entendidos 

pelos governos, sendo que vários têm sido os programas desenvolvidos para proporcionar 

oportunidades aos jovens, bem como para que este grupo adquira um conhecimento sobre 

a importância de uma ação cívica. Estas estruturas têm como intenção manter os jovens 

ocupados e instituir um sentido de propósito e identidade nacional. No entanto, é afirmado 

que estas estruturas desenvolvidas pelos governos frequentemente funcionam melhor para 

jovens do sexo masculino, urbanos com um nível de educação superior. Contrastando com 

as áreas rurais, cuja população com menor educação tendencialmente está mais envolvida 

com formas menos organizadas de voluntariado.  



 

 Outro grupo mencionado no relatório são as mulheres (ONU, 2015), estas realizam 

voluntariado em vários contextos, especialmente onde os serviços são muito pobres, sendo 

que predomina em África, sendo que por vezes estas realizam voluntariado em más 

condições, sem proteção.  As mulheres participam especialmente em formas informais de 

voluntariado, e milhões dedicam o seu tempo, capacidades e energias ao fazer voluntariado 

por todo o mundo. O voluntariado surge como uma atividade que pode contribuir para 

quebrar com a desigualdade social que sofrem, bem como possibilita a participação mais 

ativa na governação, através da participação em fóruns locais, luta contra ao pagamento 

desigual ou foco em políticas em que as beneficiam (ONU, 2015). Mulheres ao nível global 

realizam campanhas contra a violência doméstica, e disparidades ao nível social e 

económico, numa perspetiva da luta pela igualdade de género.  

 Ainda persiste a perspetiva que o voluntariado pode reforçar papeis de género 

tradicionais, com as mulheres a prestarem serviços tradicionalmente atribuídos ao papel da 

mulher – sem reconhecimento. Apesar dos vários programas destinados a promoverem a 

seu voz e envolvimento no fenómeno, especialmente em estruturas formais, a mulher ainda 

enfrenta várias barreiras a uma participação efetiva, sendo que estas barreiras são ainda 

ignoradas (ONU, 2015).   

 O grupo dos idosos tem sido objeto de atenção da União sendo abordado na 

literatura na perspetiva da atividade do voluntariado e de uma participação pós vida ativa 

Europeia (Fundação Eugénio de Almeida, 2012). Sendo por isso abordada uma 

comparação entre a Europa do Norte, que se carateriza pela elevada participação, em 

contraste dos países mediterrâneos, onde a participação é de menor escala. No entanto, o 

voluntariado na terceira idade assume cada vez uma maior expressão, e é explorado na 

ótica da intergeracionalidade e do envelhecimento ativo (ONU, 2015).  

 Os idosos são um grupo especialmente importante pois à medida que a esperança 

média de vida aumenta, cresce simultaneamente a consciência da perda de papel 

profissional, o que pode provocar ruturas relacionais e, no seu limite a perda de sentido de 

existência (Cunha, 2014). Numa tentativa de amenizar a estereotipo de velhice, surge o 

termo “terceira idade” no contexto da sociedade contemporânea, que se refere a um 

período de vida em que os indivíduos, supostamente protegidos economicamente, teriam 

oportunidade de se dedicar ao lazer, cultura ou à realização de projetos adiados (Cunha, 

2014). Atualmente, há a grande questão de como garantir a inserção dos idosos na 

sociedade.  

 Após a passagem à reforma, os indivíduos são obrigados a reorganizar o seu tempo 

livre, anteriormente ocupado pelo tempo de trabalho. Sendo que esta reorganização do 

tempo depende dos recursos sejam estes materiais, relacionais ou culturais que os 

indivíduos disponham e das condições de vida à sua volta (Cunha, 2014). Uns decidem 



 

passar o seu tempo, competências e experiência em atividades que são consideradas 

socialmente úteis, outros, no entanto, optam por seguir por outros caminhos. Caminhos 

estes condicionados pelos recursos ao seu dispor (Cunha, 2014).  

 Nas sociedades modernas, surgem novas formas de gestão da velhice, relevante 

num contexto social em que há um envelhecimento crescente da população ativa e um 

consequente declínio da população ativa (Cunha, 2014). Manter a vitalidade dos idosos, 

aumentar a sua participação na sociedade e eliminar barreiras entre as gerações, são 

alguns dos objetivos da União Europeia (Parlamento Europeu, 2011).  

  Recentemente, o voluntariado sénior tem evoluído de forma positiva (Cunha, 2014), 

em parte devido ao conceito de “segunda carreira”. Pois a passagem à reforma permite a 

libertação do reformado dos constrangimentos mercantis. Livre destes constrangimentos, o 

reformado pode viabilizar a sua “segunda carreira ativa”.  

 Este novo impulso do voluntariado sénior permite valorizar esta atividade, mais que 

anteriormente, pois encontra-se associado a uma ação de utilidade social, mas também 

económica, cultural e política, ou seja, encontra-se associado a uma produção de valor de 

uso do que um valor de troca positiva (Cunha, 2014) 

 

  VI.        Voluntariado no contexto português 

a)      A evolução do voluntariado em território nacional 

 Antes de analisarmos a estrutura de voluntariado que carateriza Portugal, é 

importante mencionar que a literatura existente sobre este é escassa comparativamente a 

outros países da Europa (European Volunteer Centre, 2012). 

 Quanto ao voluntariado em Portugal, começamos por referir as principais etapas que 

caraterizaram a prática no país ao longo do fim do século XX até à atualidade, épocas em 

que de facto se verificou mudanças mais significativas. 

 O Estado é um agente fundamental para a divulgação e promoção do voluntariado, 

sendo que em Portugal esta prática recebeu a primeira atenção por parte do Estado a partir 

de 1995, numa fase relativamente tardia face a outros países da Europa (Gomes, 2009). É 

neste ano que o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social inicia a reflexão que 

posteriormente deu origem à aprovação de legislação especifica sobre o voluntariado.  

 No ano de 1997, a Assembleia Geral das Nações Unidas, com a participação de 123 

países, designou o ano de 2001 como o ano Internacional do Voluntariado, com o objetivo 

de maior de alcançar maior reconhecimento da prática por parte dos Governos e entidades 

internacionais, nacionais, locais bem como incentivar o voluntariado nas suas mais variadas 

vertentes (Gomes, 2009). Sendo que Portugal aderiu à iniciativa nesse mesmo ano, tendo 



 

sido aprovada a lei já mencionada várias vezes neste relatório, Lei nº71/98 de 3 de 

novembro. Esta lei, estabelece alguns princípios sobre o entendimento do voluntariado, 

voluntário, organizações promotoras, princípios, direitos e deveres, relação entre o 

voluntário e a respetivas organizações, a suspensão e fim do trabalho voluntário, entre 

outras, no contexto do território nacional (Gomes, 2009).   

 Esta lei ainda formalizou as práticas de solidariedade, excluindo toda atividade que 

seja esporádica e realizada no âmbito familiar e/ou amizade/vizinhança. Sendo adotada 

para o país uma definição que mostra uma visão que favorece pela vertente formal do 

voluntariado, num caráter regular e institucional (Soares, 2012).  

 Em 1999, é criado o Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, o CNPV, 

responsável por desenvolver ações fundamentais à promoção, coordenação e qualificação 

do voluntariado em território nacional. 

 Reconhecendo o papel da importância do Estado português no voluntariado, o 

CNPV estabeleceu para o Ano Internacional do Voluntariado cinco objetivos: (1) “Contribuir 

para a elaboração de um plano nacional de promoção e divulgação do trabalho voluntário”; 

(2) propor medidas que permitam o aprofundamento do conhecimento sobre os voluntários 

portugueses”; (3) “Identificar os meios e as formas adequadas para que um número cada 

vez maior de pessoas se interesse pela realização do trabalho voluntário”; (4) “contribuir 

para a implementação de um sistema de informação com vista a ser criada uma rede de 

comunicação e intercâmbio de exemplos e “boas práticas” dos voluntários e criar um site 

que disponibilize ampla informação”; (5) “promover a colaboração com as escolas e com as 

universidades, tendo em vista o estudo e desenvolvimento de projetos e programas 

incentivadores do voluntariado jovem” (Conselho Nacional para a Promoção do 

Voluntariado, s.d.).  

 A concretização destes mesmos objetivos ocorreram durante o ano de 2001, ano 

este que colocou a divulgação de iniciativas de voluntariado na agenda política e dos meios 

de comunicação social. O primeiro estudo de caraterização do voluntariado em Portugal 

data 2002, resultado de uma iniciativa da Comissão para o Ano Internacional dos 

Voluntariado, sendo este estudo “Caracterização do Voluntariado em Portugal” de Ana 

Delicado e Ana Nunes (Soares, 2012).  

 Em 2007, foi formada a Confederação Portuguesa do Voluntariado enquanto 

estrutura representativa das organizações promotoras portuguesas, independentemente da 

sua área de atuação. 

 Também há que destacar o ano de 2011 por ter sido o Ano Europeu do Voluntariado 

(AEV), fazendo igualmente proliferar em Portugal novas iniciativas e um novo impulso para 

a prática (Lima & Oliveira, 2015).  



 

 Atualmente o voluntariado em Portugal encontra-se mais desenvolvido, com uma 

grande diversidade de organizações de voluntariado. O atual contexto económico de 

Portugal tem contribuindo para fomentar o crescimento de associações de diferentes 

associações e enquadramento, desenvolvendo-se projetos em áreas que se encontram 

desde o socorro em emergência à solidariedade em situações difíceis (diversas linhas 

telefónicas (Amorim, 2015), e oferecendo tempo próprio para assegurar as necessidades 

básicas, desde bens ou mesmo companhia à populações mais necessitadas (Lima & 

Oliveira, 2015).  

 Num contexto de crise, as práticas do voluntariado têm assegurando o quotidiano de 

muitos (Lima & Oliveira, 2015). À medida que o recorrer à solidariedade institucional e à 

partilha de recursos se torna uma opção que se esgota, as possibilidades de apoio que são 

provincianas de redes de promoção de estratégias alternativas como o apoio de 

organizações não governamentais de solidariedade social (Lima & Oliveira, 2015). Numa 

atual falência do Estado Providência, as pessoas retomam a vias não estatais apoiadas na 

solidariedade. Há um regressar à definição de welfare society em oposição a um welfare 

state.  

 Apesar de um crescente desenvolvimento quer das organizações, quer dos projetos, 

a percentagem de voluntários em Portugal continuar a ser reduzida quando compara com 

os restantes países Europeus (European Volunteer Centre, 2012). Tal está ligado a fatores 

sociais, económicos e políticos que afetam ambos a procura e a oferta de voluntários.  

 

b)      Organizações e a importância do trabalho voluntário 

 Atualmente existem vários tipos de organizações em Portugal, em formas de 

associações, cooperativas, fundações, organizações de desenvolvimento local, casas de 

misericórdia, organizações não governamentais, as ONG’s, e organizações de estrutura 

estatal, as IPSS (European Volunteer Centre, 2012). 

 Quanto às associações, estas têm as suas mais variadas formas, desde bombeiros 

a proteção dos consumidores, educação, imigrantes, ambiente, atividades culturais, entre 

outras. Relativamente às organizações de desenvolvimento local, estas foram criadas 

depois da adesão de Portugal à União Europeia (EU), e focam-se na educação de adultos, 

pesquisa e desenvolvimento, proteção ambiental, apoio à população idosa, etc. Em relação 

às Casas da Misericórdia, com a primeira fundada em 1498, atualmente existem no país 

aproximadamente 400, focando-se em serviço de saúde, oportunidades de educação e 

cultura. Quanto às ONG’s, sendo privadas contam com cooperação no desenvolvimento, 

educação, ajuda humanitária e de emergência. Por fim, as IPSS, que procuram dar resposta 

à solidariedade e justiça aos indivíduos (European Volunteer Centre, 2012).  



 

 Ainda em relação às organizações, recentemente um estudo elaborado pela 

Universidade Católica Portuguesa, na sequência de um desafio académico lançado ao nível 

nacional, pela Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Gulbenkian, 2015). O 

estudo explora as ONG portuguesas, de forma a identificar os pontos fortes e fracos do 

setor, com o objetivo de encaminhar um futuro próspero para as mesmas (Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2015). Este estudo torna-se relevante para o seguinte relatório, pois 

fornece dados recentes sobre o voluntariado em Portugal. 

 Aprofundando o conceito de ONG no contexto do estudo foi adotado uma definição 

que tem sido usada como referência no Programa Cidadania Ativa: “As ONG portuguesas 

são pessoas coletivas de direito privado, de base voluntária, sem fins lucrativos, 

independentemente da forma jurídica que revistam e que reúnam, à data da apresentação 

da candidatura, os seguintes requisitos: a) Estejam legalmente constituídas em Portugal; b) 

 Prossigam finalidades de interesse geral ou de bem comum; c) Sejam 

independentes de quaisquer autoridades locais, regionais, ou nacionais e de outras 

entidades públicas ou organizações socioprofissionais ou empresariais; d) Não sejam 

organizações partidárias ou partidos políticos; e) Não sejam organizações religiosas” 

(Fundação Calouste Gulbenkian, 2015). 

 Na legislação portuguesa regula três tipos específicos de ONG: (1) Organizações 

Não Governamentais de Ambiente (ONGA) e equiparadas; (2) as Organizações Não 

Governamentais de Cooperação para o Desenvolvimento (ONGD); (3) as Organizações 

Não Governamentais das Pessoas Com Deficiência (ONGPD). (A Lei N.º 35/98, de 18 de 

Julho) 

 

c)       Importância do voluntariado nas ONG 

 O papel e a importância atribuídos ao voluntariado variam das próprias 

necessidades entre as organizações, dependendo das suas atividades e recursos 

disponíveis (European Volunteer Centre, 2012). Organizações cuja atividade se liga 

essencialmente ao voluntariado, dependem em grande parte de trabalho voluntário, tendo 

um quadro de trabalhadores remunerados reduzido, enquanto outras organizações que 

recorrem ao trabalho voluntário como forma de complementar a sua atividade, não 

substituem os colaborados remunerados, e, portanto, requerem menor “mão-de-obra” 

voluntária (Fundação Calouste Gulbenkian, 2015). 

 Enquanto que as organizações cujo trabalho assento no voluntariado, requerem em 

grande parte da fundamental formação e acompanhamento dos voluntários, 

simultaneamente da importância da promoção da sua autonomia, envolvimento e 

responsabilização (Fundação Calouste Gulbenkian, 2015). Em contraste, com as 



 

organizações que recorrem a menos trabalho voluntário é verificado, com mais frequência, 

a existência de más experiências e dificuldade em captar voluntários regulares, com perfis 

adequados à atividade.  

 Sendo assim essencial o investimento em uma base consistente de formação e 

aperfeiçoamento das relações estabelecidas e gestão à prática do voluntariado, sendo que 

são estes mesmos sistemas que garantiram a eficácia, estabilidade e permanência dos 

voluntários.  

 Também é relevante mencionar que para a manutenção dos voluntariados é 

fundamental promover um recrutamento, cujo o foco seja obter um perfil de voluntário que 

simultaneamente se adeque às exigências que a função, bem como ao futuro sucesso do 

desempenho da mesma. Ao promover a orientação, estabilidade, aprendizagens e 

acompanhamento, organização garante que os voluntários se sintam à vontade de 

permanecer na organização (Amorim, 2015). 

 Este estudo ainda apontou para a importância dos voluntários para a divulgação do 

trabalho desenvolvido na organização junto da comunidade ou em promoção da imagem da 

mesma. Apesar da sua crescente importância e participação, as ONG referem a dificuldade 

na sequência da conjuntura económica da captação de voluntários em número suficiente, 

mas acima de tudo de qualidade desejada.  

 

d)      O perfil do voluntariado 

 O perfil do voluntário varia de acordo com a áreas de envolvimento e o tipo de 

organizações em que estão enquadrados. É referido a maior consciencialização da 

comunidade para os problemas sociais, bem como uma maior disponibilidade de pessoas 

com um nível de qualificação muito elevado para os problemas sociais, sendo as 

percentagens mais significativas estão entre jovens e população adulta, com o nível de 

instrução elevado (European Volunteer Centre, 2012). Ainda é mencionado a 

disponibilidade de pessoas em idade de reforma para novas oportunidades de voluntariado. 

 

e)       As áreas de envolvimento 

 As áreas de envolvimento variam desde o meio hospitalar a assistência social ao 

ambiente e cultura (European Volunteer Centre, 2012). Sendo que no país ainda predomina 

a ação social, enquanto área de maior concentração de voluntários (Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2015). 

 



 

f)        A nova realidade portuguesa 

 

 Em 2011, no contexto do Ano Europeu do Voluntariado, a caraterização do estudo 

do voluntariado em Portugal foi atualizada. Verificou-se um aumento da taxa de voluntariado 

na população portuguesa, cerca de 18%-20%, isto é, 600.000 voluntários (Santos, 2013). 

Também forma identificados os motivos para esta alteração (PROACT, 2012):  

  (1) a crescente visibilidade politica e cientifica da ação voluntária, que 

permitiu atribui-lhe um novo estatuto, prestígio e dignidade, “alargando os seus pilares e 

motivações” (PROACT, 2012);  

  (2) influência do reconhecimento politico e social, no enquadramento legal, 

na “criação de estímulos e de contextos mais favoráveis à sua prática” (PROACT, 2012);  

  (3) nos últimos anos, o voluntariado adquiriu “um enquadramento teórico-

cientifico mais consistente, nomeadamente associado à discussão e afirmação (ou 

atualização) dos conceitos de Economia Solidária, Economia da Dádiva, Participação, 

Desenvolvimento Sustentável, Desenvolvimento Humano, Desenvolvimento Local e 

Desenvolvimento Integrado” (PROACT, 2012); 

  (4) o nascimento de novas áreas que vão para além da Solidariedade Social 

e direcionada para “pessoas em situações de pobreza e exclusão social, privação ou risco” 

(PROACT, 2012); 

  (5) maior sensibilização e inclusão deste tema em programas escolares, 

criação de clubes de Voluntariado e a promoção de programas de ação voluntária, em 

diversos âmbitos (PROACT, 2012); 

  (6) a valorização do conceito junto da população reformada, que se pode 

traduzir na associação “a uma ação de utilidade social” (PROACT, 2012); 

  (7) o desemprego jovem, no qual “a falta de trabalho e de oportunidades 

profissionais após a conclusão dos estudos, tem “empurrado” (…) muitos jovens para o 

trabalho voluntário, como forma de ocupação para se sentirem úteis, mas também como 

aprendizagem complementar (ligada à ação) e/ou (eventual) rampa de lançamento para o 

mercado de trabalho” (PROACT, 2012); 

  (8) a crise que afeta várias dimensões, que tem contribuído em larga escala 

para o crescimento da ação solidária, não só no lado da “procura”, sendo que situações de 

pobreza e exclusão têm contribuído em larga escala para apoio e resposta da sociedade 

civil, mas também “do lado da «oferta», ao estimular a responsabilização dos cidadãos e 

das organizações da sociedade civil” (PROACT, 2012). 

 



 

 VII.        Voluntariado no contexto Europeu 

 Compreender o voluntariado ao nível nacional, implica compreender a realidade 

europeia e internacional ao nível do enquadramento jurídico, composição e evolução no 

tempo. Primeiramente, iremos analisar as organizações na realidade europeia.  

 Na Europa Ocidental, as organizações da economia social – cooperativas, 

associações, fundações e mutualidades, já eram relevantes na área da prestação de 

serviços sociais antes da Segunda Guerra Social (Fundação Calouste Gulbenkian, 2015). 

Ainda assim, é possível identificar quatro padrões específicos na realidade europeia: 

 

 - Países bismarckianos ou “corporativistas”, como a Alemanha, França, Bélgica e 

Irlanda, países em que as organizações da economia social têm vindo a desempenhar um 

papel historicamente importante nos setores de assistência social e da saúde. Havendo um 

apoio consistente ao nível de supervisão e financeiro de organismos públicos.  

 

 -  Países nórdicos, incluindo a Suécia, a Finlândia e a Noruega – países em que as 

organizações da economia social sempre tiveram um papel secundário, sendo que se têm 

focado em atividades representativas e de defesa de causas. Tal deve-se ao papel 

dominante dos organismos públicos no fornecimento de bens e serviços públicos nos 

domínios da educação, assistência social e saúde.  

 

 - Reino Unido – em que um modelo liberal de um nível baixo de gastos públicos com 

serviços sociais está associado a um setor de organizações sem fins lucrativos e de 

trabalho voluntário forte, financiado na sua maioria por fundos privados. Sendo que as 

organizações de economia social dominam a prestação de serviços expressivos (cultura e 

educação). 

 

 - Países do sul da Europa – com destaque para Portugal, Espanha e Itália, países 

que devido à sua conjuntura política e económica forma atingidos com elevados níveis de 

desemprego, e pela consequente incapacidade do Estado para assegurar a prestação de 

serviços sociais adequados. Daí as organizações de economia social recuperarem um 

papel relevante na prestação de serviços públicos. Sendo a área do serviço social a de 

maior intervenção mais importante.  

 

 Em termos legislativos, o papel dos atores da economia social como as 

cooperativas, as mutualidades, as associações e as fundações enquanto agentes privados 

de legitimidade da sociedade forma reconhecidos em quase todos os países.  



 

 Dados importantes em ter em conta, é que os países escandinavos, os voluntários 

representam uma percentagem significativa no PIB nacional, estando em coerência com a 

herança de participação cívica típica desses países (Fundação Calouste Gulbenkian, 2015).  

 Em países do Sul (Portugal, Itália, entre outros), e em muitos países da Europa 

Ocidental (como a República Checa e a Hungria), o peso do voluntariado é inferior a 1% do 

PIB (Fundação Calouste Gulbenkian, 2015).  

 Há uma força relativamente ao voluntariado nas organizações sem fins lucrativos 

que varia entre os vários países, sendo que estes indivíduos são uma componente 

particularmente importante da força de trabalho das organizações e uma “peça fundamental 

para o incremento da participação cívica e reforço dos laços sociais” (Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2015). Ainda assim é difícil encontrar dados fidedignos e recentes sobre o 

trabalho dos voluntários nos diferentes países, pelo que é desafiante traçar conclusões 

precisas e comparáveis do impacto deste trabalho nestas organizações.   

Sendo assim, iremos identificar quatro variáveis relevantes que ajudam a compreender os 

pontos fortes do envolvimento da sociedade nas atividades das organizações (Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2015): 

(1) A percentagem da população ativa em atividades de voluntariado; 

(2) O contributo dos voluntários em diferentes setores; 

(3) O contributo dos voluntários para os PIB nacionais; 

(4) O papel dos voluntários no seio das organizações da economia social. 

 Relativamente à primeira variável, a percentagem da população que se encontra 

envolvida em atividade de voluntariado, os dados da Comissão Europeia, não diferenciam o 

envolvimento dos voluntários referente à frequência e quantificação da sua atividade. No 

entanto, é possível verificar que a capacidade de mobilização de voluntários das 

organizações portuguesas é inferior à maioria dos países europeus, sendo que envolvem 

apenas 12% da população, semelhança à Espanha (15%) (Fundação Calouste Gulbenkian, 

2015).  

 



 

 

QUADRO: PERCENTAGEM DE POPULAÇÃO ATIVA EM ATIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

 

 Em relação à segunda variável – o contributo dos voluntários nos diferentes setores, 

dados da Eurobarómetro mostram que na Europa os voluntários estão concentrados no 

setor do desporto e das associações para atividades ao ar livre, destacando-se a Irlanda, 

Dinamarca e a Alemanha. Sendo que um em cada cinco participa em atividades de 

voluntariado em organizações culturais, educacionais ou artísticas, e 16% em organizações 

de apoio social, associação humanitária ou de ajuda ao desenvolvimento (Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2015). Em Portugal, a área social é a de maior expressão. Toda a 

análise é referente ao seguinte gráfico: 

 

 

QUADRO: PRINCIPAIS SETORES DE ATIVIDADE DE VOLUNTÁRIOS 

 

 Relativamente ao terceiro fator em analise, isto é, o contributo dos voluntários para 

os PIB de diferentes países europeus. Os dados da Comissão Europeia, mostram 

diferenças significativas entre os Estados-membros. Nos países escandinavos, a 

percentagem significativa do PIB nacional está diretamente relacionada com a herança de 



 

participação cívica. Ao passo que nos países do Sul, se verifica o oposto (Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2015).  

 

 

GRÁFICO: IMPACTO DOS VOLUNTÁRIOS NO PIB NACIONAL 

Por fim, quanto à variável referente o papel dos voluntários no sei das organizações, os 

dados revelam que os voluntários desempenham funções operacionais, estando na sua 

maioria relacionado com atividades administrativas e organizacionais (Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2015): 

 

 

QUADRO: PAPEL DOS VOLUNTÁRIOS EM ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 

 

 Em suma países como a Suécia, Dinamarca, Áustria e Reino Unido, caraterizam 

pelo nível muito elevado de participação civil. É nesses países que as organizações 

conseguem mobilizar um elevado número de voluntários, que se caraterizam pelo papel 

proativo e de liderança. Nos países do Sul, o voluntariado tem um papel mais marginal, 

tanto ao nível da sua participação como nas próprias funções que desempenham 

(Fundação Calouste Gulbenkian, 2015). 

 



 

VIII.        Motivações 

 Na revisão da literatura, determinamos a importância da pesquisa sobre a 

razão/razões que motivam um número significativo de pessoas a despenderem do seu 

tempo livre a atividades não remuneradas em prol de terceiros.  

 Para tal, primeiramente decidimos perceber o conceito de motivação, que pode ser 

entendido como um conjunto de forças intrínsecas e extrínsecas ao indivíduo, e que 

influenciam o seu comportamento (Marques, 2016). A sua relevância deve-se porque são 

estes os fatores que influenciam a forma como o indivíduo dá uso às suas capacidades, 

afetando o seu investimento pessoal (tempo de permanência) perante determinadas tarefas, 

sendo que é o que leva à priorização das mesmas, isto é, a escolha de uma em detrimento 

de outra.  

 Relativamente ao estudo sobre as motivações em Portugal, há uma escassez de 

bibliografia concisa sobre o tema, isto é, sendo numerosos os estudos que têm vindo tentar 

explicar as motivações dos voluntários, foram surgindo vários modelos, que variam desde o 

foco em uma só motivação – unidimensionais, a várias motivações – modelos mais 

complexos. No entanto destaca-se o trabalho de Marisa Ferreira (Ferreira, et al., 2008), que 

compilou de uma forma sucinta e organizada as várias propostas. Esta compilação permitiu 

uma análise geral das várias motivações.  

 Também é importante perceber que da extensa literatura existente sobre o 

comportamento de indivíduos profissionais nas organizações não pode ser generalizada e 

aplicada de forma direta sem interrogações ao trabalho voluntário, na medida que persistem 

diferenças significativas entre os dois grupos referidos. Sendo uma das diferenças mais 

visíveis, as motivações, bem como as questões monetárias, tempo disponibilizado, a 

afiliação a mais do que uma organização, fraca dependência ao nível económico por parte 

do voluntário (Ferreira, et al., 2008).  

Então, coloca-se a questão quais as motivações para o trabalho voluntário?  

 Como já respondido anteriormente, são significativamente diferentes das motivações 

que guiam o trabalho remunerado. No qual, para a maioria das pessoas as recompensas 

monetárias são um fator crítico para a sua qualidade de vida e sobrevivência, no contexto 

de económica mercantil. Nas organizações, o trabalho voluntário vai para além das 

recompensas financeiras/materiais, por isso há um interesse por parte das organizações em 

entender quais as motivações e benefícios associados a este tipo de trabalho. De acordo 

com Kotler citado por (Ferreira, et al., 2008), os voluntários apenas querem que o seu 

trabalho seja valorizado, numa perspetiva de desejo de apreciação e reconhecimento, mas 

também se destacam as necessidades de auto-realização.  Outros defendem que se as 



 

motivações apenas se focassem nestas variáveis, o voluntariado poderia não ser suficiente 

para que houvesse um maior envolvimento no trabalho e consequente melhor desempenho. 

 Sendo que o altruísmo no trabalho voluntário não pode ser esquecido, nem este 

pode ser considerado falso Jäger, Schmidt e Beyes citados por (Ferreira, et al., 2008).  

A pesquisa assim realizada envolve um conjunto de publicações no século XXI (Ferreira, et 

al., 2008): 

 

 



 

 

QUADRO: LITERATURA SOBRE AS MOTIVAÇÕES 

 

 Num segundo quadro são compilados em grupos as motivações mais relevantes, 

sendo feitas quatro categorias: altruísmo, a pertença, o ego e o reconhecimento social e a 

aprendizagem e desenvolvimento. Pela complexidade do fenómeno, as motivações não são 

estáticas, pelo que pode existir situações em que englobem mais do que uma das 

categorias motivacionais (Ferreira, et al., 2008): 



 

 

QUADRO: CATEGORIZAÇÃO DAS MOTIVAÇÕES  

 

 O altruísmo, surge relacionado com o “ajudar os outros”, o “sentido de missão”, “a 

organização ajuda aqueles que precisam”, “preocupação com a natureza”, “forma de 

solidariedade” bem como a vontade de “fazer algo que valha a pena” (Ferreira, et al., 2008). 

Quanto à pertença é no âmbito de incluir “contacto social”, “fazer novos amigos”, “ser aceite 

na comunidade” e “comunicar com pessoas que tenham os mesmos interesses” (Ferreira, et 

al., 2008).  

 Relativamente às recompensas ou benefícios associados à prática, estes podem 

relacionar-se com as necessidades de ego e reconhecimento social. Os indivíduos praticam 



 

a atividade na expetativa que esta os compense, e que seja uma fonte de confiança e 

satisfação, da qual recebem respeito e reconhecimento/status (Ferreira, et al., 2008). Esta 

motivação também se relaciona com a procura de contactos institucionais.  

 E, por fim, a aprendizagem e desenvolvimento, que prevê o alargamento positivo no 

“enriquecimento pessoal e alargamento de horizontes” (Ferreira, et al., 2008).   

 As motivações são complexas, sendo que mais do unidimensionais, há 

frequentemente uma multiplicidade de fatores que levam os indivíduos a praticar a 

atividade. Anteriormente foi referido as motivações pessoais, divididas em quatro 

categorias. Há que também mencionar a influência da própria organização na «atração» e 

na «retenção» dos voluntários (Ferreira, et al., 2008). Esta influência pode derivar entre 

vários fatores, tais como o prestígio da organização, a perceção da legitimidade da mesma, 

como a organização atua, como recolhe fundos/apoios e a forma como capta e reúne 

voluntários (Marques, 2016). É da responsabilidade da organização a tarefa difícil de 

garantir a promoção e satisfação e retenção dos voluntários a médio e longo prazo.  

 Como já referido, algumas organizações não têm que realizar grandes esforços para 

conseguirem voluntários, no entanto para a maior parte é uma tarefa difícil (Ferreira, et al., 

2008). Sendo que a comunicação joga um importante papel na captação de voluntários. 

Uma organização que comunique de acordo com as motivações das pessoas, terá uma 

maior probabilidade de sucesso nas ações de recrutamento de voluntários. Como tal, 

quanto mais as organizações compreenderem as razões que poderão conduzir os 

indivíduos a doar o seu tempo livre a uma causa, melhor sucedidas serão (Ferreira, et al., 

2008).  

 Também é relevante mencionar que as motivações não são estáticas, as motivações 

iniciais que levaram ao início da atividade podem alterar-se após alguma experiência 

adquirida, rede de apoio desenvolvida, entre outros (Marques, 2016).  

 Em suma, para garantir a retenção dos voluntários por parte das organizações é 

essencial, a satisfação dos voluntários com a organização e com a satisfação dos mesmos 

com as motivações. 

 

  IX.        Conclusões sobre a revisão do estado da literatura sobre o voluntariado 

No início da revisão de literatura não sabíamos o que esperar sobre os dados 

existentes. Como tal, de forma estratégica dividimos a revisão de literatura em três grandes 

blocos: voluntariado, vítimas e APAV. A abordagem adotada em cada um destes temas foi 

semelhante, sendo que nos baseamos em pesquisa encontrada online, sendo que 

favorecemos os dados referentes ao século XX, devido à sua maior relevância dado a sua 

periodicidade. 



 

Consideramos que após a revisão da literatura e o consequente cruzamento de 

dados, é importante procedemos ao levantamento das principais conclusões sobre estes 

temas e identificar quais os conteúdos em falta, e nos propomos a englobar na nossa 

investigação qualitativa. 

Relativamente ao conceito de voluntariado, concluímos que este é complexo e 

diverso na sua natureza. Este têm-se alterado ao longo dos anos, pois a própria atividade 

de voluntariado não é estática, esta corresponde aos problemas da sua contemporaneidade 

(tempo e região). Ainda assim, observámos diferentes conceitos, sendo entre eles 

heterógenos, incluído fontes como a Legislação Portuguesa, que nos permitiu chegar a uma 

noção própria do fenómeno, que engloba a noção de voluntário e organização. Também é 

importante referir que a Legislação Portuguesa apresenta um conceito restrito sobre o que 

considera a atividade de voluntário, sendo que favorece a sua forma formal. 

Também importante referir que o fenómeno do voluntariado tem adquirido uma 

maior dimensão tanto ao nível europeu, como ao nível nacional. Ainda assim, no território 

nacional, quando comparado com os restantes países, a atividade ainda está numa fase 

embrionária. Com milhões de indivíduos a dedicarem-se à atividade (globalmente) é 

possível identificar uma multiplicidade de áreas de interesse. Alguns grupos-alvos 

encontram-se mais explorados em termos de pesquisa, como os jovens e idosos. 

A prática de voluntariado é condicionada por um complexo de motivações,  no qual 

identificamos uma compilação apresentada em forma de quadro síntese das várias 

motivações, organizadas em quatro categorias. Ainda assim, sentimos: (1) a falta de 

informação sobre o nosso target de investigação (57-65); (2) a falta de estudos sobre a 

população portuguesa, que explorem em profundidade as causas e barreiras que 

condicionam a prática do voluntariado 

Num contexto em que as organizações promotoras têm cada vez uma maior 

importância na influência deste fenómeno, pois o sendo o investimento na comunicação e 

promoção de recrutamento é cada vez mais relevante para uma base forte na gestão e 

prática de voluntariado, é importante estudar o panorama das organizações portuguesas, 

mais especificamente, a APAV – organização de interesse para o estudo, perceção das 

suas atividades, e mais concretamente os seus esforços promocionais na atração e 

retenção de voluntários. 

Com a revisão sobre o voluntariado foi possível analisar a cartelização do fenómeno, 

ainda assim sentimos a falta da perceção da realidade atual (últimos dois anos) em 

Portugal. 

 Consideramos que uma investigação que aprofunde o voluntariado no território 

nacional, é importante na medida que apenas exploramos a “ponta do iceberg”. Também há 

que referir a maior parte dos estudos analisados estão centrados no âmbito generalista, 



 

orientados para a quantificação. Devido ao grau de complexo do fenómeno, consideramos 

como necessário um estudo qualificativo. A quantificação acaba por ter um grau de reflexo 

menor, pois perde-se imensa informação. 

 



 

Revisão de literatura sobre vítimas 

 

I.        Definição de uma Vítima 

Ao procurar a definição de vítima num dicionário, existem alguns significados 

associados, que se encontram assinaladas em baixo: 

 

1. Pessoa ou animal oferecida em sacrifício aos deuses ou num ritual religioso. 

2. [Por extensão]  Pessoa que morre ou que sofre pela tirania ou injustiça de alguém. 

3. Pessoa que foi assassinada, ferida ou atingida casualmente, criminosamente ou em 

legítima defesa ou por um acidente, catástrofe, crime, etc. 

4. [Figurado]  Pessoa que é sacrificada aos interesses de outrem. 

5. Tudo o que sofre dano ou prejuízo. (Dicionário Priberam, 2017) 

  

De todas as definições encontradas existe um parâmetro comum a todas, vítima é 

alguém ou que sofre algum dano, alguma agressividade, seja por outrem ou seja até por 

uma catástrofe, mas em termos gerais, uma vítima, é um indivíduo que sofre por fatores 

exteriores a si próprio. 

A vitimização da vítima pode ser consciente ou inconscientemente, imitando a 

agressão disfarçada ou prejuízo; e além disso, culpando o ambiente ou outras pessoas. 

(Oquue,2017) 

 Para o tipo de vítimas que se encontram em estudo neste relatório, temos, então, 

pessoas que sofreram nas mãos de outrem, em contextos previstos pela lei portuguesa 

como crime, ou pessoas que dada a sua proximidades com as vítimas de crime, são 

também vítimas das circunstâncias em que se encontra o seu relativo. 

É necessário entender que uma vítima de crime é uma pessoa que, em 

consequência de ato praticado contra as leis penais em vigor, sofreu um ataque contra a 

sua vida, integridade física ou mental, um sofrimento de ordem emocional ou uma perda 

material. Consideram-se também vítimas os familiares próximos ou as pessoas a cargo da 

vítima direta, bem como as pessoas que tenham sofrido algum tipo de dano ao intervirem 

para prestar assistência às vítimas ou para impedir a vitimização." (InfoVítimas, s.d.) 

No direito penal a vítima é uma pessoa singular ou coletiva que sofre dano causado 

por um crime, que pode ser físico, psicológico, moral e material. A pessoa pode ser vítima 

de um crime que não tenha produzido um dano corporal físico como um roubo sendo danos 

puramente financeiros. Normalmente, crime fraudado insurge no dano moral ao dano 

material sofrido. (oquee, 2017) 



 

 

II.       Tipo de Vítimas 

➔ Violência Doméstica 

A violência doméstica é uma forma de violência que acontece quando uma pessoa é 

magoada ou maltratada/agredida por outra pessoa pertencente à família, ou que tem/teve 

uma relação íntima. Sendo que nesta violência se incluem também as pessoas que dentro 

do seio familiar, ou no lar, foram testemunhas deste tipo de vitimização. Normalmente 

caracterizada por maus tratos psicológicos e emocionais e maus tratos físicos. Podendo 

chegar à própria violência sexual. (LEAD, 2017) Existindo ainda outros tipos de violência 

que podem ser cometidas dentro desta, a violência social, a violência financeira e a 

perseguição. (APAV, 2015).  

  

➔ Violência no Namoro 

 Este tipo de violência, acontece de forma pontual ou contínua, durante o namoro, 

sendo cometida por um dos parceiros (ou até ambos). Com o objetivo de controlar, dominar 

e ter mais poder do que a outra pessoa envolvida na relação. A violência no namoro pode 

ser apresentada em diversas dimensões: a violência física, a violência sexual, a violência 

verbal, a psicológica e a social (através da humilhação em frente dos outros, do denegrir a 

imagem em público, o mexer sem consentimento nas plataformas digitais, e a exclusão, ao 

proibir o conviver com outros).  

 Um dos problemas claros associados a este tipo de violência, é o parceiro não 

entender que o que está a acontecer não é mais uma situação de ciúmes, mas uma 

situação de violência. E o facto de o parceiro vitimizado ter esperança que a pessoa possa 

mudar e não acreditar que este o/a queira magoar. (LEAD, 2017) 

 

 

➔ Violência Sexual 

 A violência sexual, como o nome indica, é uma violência que acontece quando 

existe um ato sexual ou tentativa, e este é indesejado. Estando também incluídos, não só a 

penetração, mas quaisquer outros contatos ou interações de natureza sexual, contra a 

vontade da pessoa.  

 A violência sexual pode ser realizada por um conjunto variável de indivíduos, desde 

estranhos, conhecidos, pessoas próximas, familiares, entre pessoas de géneros diferentes 

e do mesmo género, e entre todas as idades. Existindo também numa pluralidade de 

relacionamentos, íntimos, familiares, de namoro, de amizades, ocasionais (como em casos 



 

de uma noite ou amigos-coloridos) ou em relacionamentos formais (como colegas de 

trabalho). 

 Nestes casos o agressor pode se aproveitar da sua autoridade para pressionar ou 

forçar a vítima, da sua força física, da ameaça ou chantagem e até do uso de drogas. 

(LEAD, 2017) 

 

➔ Bullying 

O bullying é uma forma de violência contínua que acontece, normalmente entre 

colegas da mesma escola ou entre pessoas que possuem um fator em comum, desde local 

de trabalho, idade, localidade, etc. Neste tipo de vitimização existe um desequilíbrio do 

poder entre quem agride e quem é agredido, sendo que muitas das vezes o agressor ou 

tem mais poder, ou apresenta um maior número de seguidores prontos também a cometer 

agressão. Estas agressões têm muitas das vezes o objetivo de assustar, magoar, humilhar 

ou intimidar a vítima. O bullying pode tomar várias formas, desde físico a sexual, verbal, 

social (exclusão), cibernético e homofóbico. (LEAD, 2017) 

O cyberbullying é cometido através da internet e das novas tecnologias, em que 

alguém procura ofender, envergonhar e humilhar outra pessoa. Este pode passar desde e-

mails ou mensagens com ofensas, insultos, ameaças, vírus, conteúdo que causa 

desconforto ou embaraço, a roubo de passwords para entrar no e-mail ou redes sociais a 

fim de enviar conteúdo insultuoso a outra pessoas ou partilhar informação e imagens falsas 

ou humilhantes. (LEAD, 2017) 

 

➔ Roubo e Burla 

 O roubo é um crime, em que uma pessoa leva algum objeto ou dinheiro de outra 

pessoa sem a autorização desta. O roubo pode apresentar tanto violência física, no caso de 

uma agressão para a pessoa a ser roubada não possa ripostar, como pode apresentar 

violação do património (partir o vidro dum carro, arrombar uma porta) e alocando um dano 

aos bens materiais e financeiros da pessoa. (LEAD, 2017) 

  

A burla é um crime praticado por quem, visando o enriquecimento próprio ou de 

terceiro, tenta induzir, através do engano, a outra pessoa a praticar atos que lhe causem 

prejuízo matrimonial. É um tipo de vitimização que ataca os bens materiais de um indivíduo 

e ataca a moral da mesma. Sendo que atualmente as burlas já não são mais presenciais ou 

em papel, passaram a ter um caráter online.  (APAV, 2015) 

 

 

 



 

➔ Homícidio de Familiares/Amigos 

 O homicídio é o ato pelo qual uma pessoa mata outra, sendo que este crime pode 

estar associado a outros crimes anteriormente cometidos, como violência doméstica (pode 

ser o agressor a matar a vítima ou uma situação de autodefesa), roubo, violência sexual ou 

vítima de acidente de viação (vitima por circunstância). No entanto, o homícidio destas 

pessoas, deixa vítimas, mais concretamente, os familiares e amigos mais próximos.  (LEAD, 

2017). Sendo nestes casos vítimas pelo trauma, tendo de enfrentar os mesmo sintomas que 

outros tipos de vítimas, como o medo, a raiva, a culpa e a ansiedade, e ainda têm neste 

caso de enfrentar a perda e o luto. (APAV, 2015) 

 

➔ Negligência 

 A vitimização por negligência é mais comum em crianças, adolescentes, pessoas 

dependentes e idosos.  

 Relativamente às crianças e adolescentes, esta negligência acontece porque os pais 

destas que deveriam não só proteger os seus filhos como lhes fornece condições de 

higiene, educação e alimentação não o fazem. Podendo até atingir a violência psicológica e 

emocional, quando os pais mostram falta de carinho e interesse por estas crianças e 

adolescentes.  Em certos caso, a negligência pode chegar mais longe e tornar-se em 

exploração pelo trabalho, quando além da falta de cuidados, são exigidas a estas crianças 

tarefas e atividades excessivas que prejudica o desempenho escolar e crescimento. (LEAD, 

2017) 

 Ao nível dos idosos, a negligência passa muito por qualquer comportamento que 

implique a não satisfação das necessidades básicas, desde cuidados higiénicos, privação 

de alimentos, condições de habitabilidade, de segurança a tratamentos médicos ou 

administração errada da medicação. (APAV ,2015) Sendo que em muitos casos, estes 

idosos nem tem condições ou possibilidade para serem eles próprios a efetuar essas 

mesmas tarefas, com em casos de pessoas dependentes, como em cadeira de rodas.  

 

➔ Abandono 

 O abandono é um tipo de vitimização muito recorrente entre pessoas idosas, sendo 

que se trata de qualquer tipo de comportamento que implique o abandono de idosos pelos 

seus familiares a situações de dificuldade e de solidão. Este abandono é cada vez mais 

frequente, e acontece maioritariamente após o internamento hospitalar, sendo que apesar 

de já ter alta médica, acabam por ficar indefinidamente internados, pois os familiares 

recusam-se a acolhê-los nas suas casas ou dificultam a comunicação com os serviços. 

(APAV, 2015) 

 



 

➔ Discriminação 

 A discriminação pode acontecer em muitos âmbitos, podendo ser racial, étnica, 

religiosa ou sexual. Sendo que esta pode ser considerada crime ou uma contraordenação. 

(APAV, 2015) A discriminação é sempre um aspecto negativo, mas só se considera crime 

quando existem claras evidências de que a pessoa está a ser vítima de violência, seja ela 

física ou psicológica/emocional ou social. É crime se qualquer pessoa criar uma entidade ou 

organização que incitem esse tipo de discriminação ou ódio, ou que participe numa dessas 

entidades, é crime quem em reunião pública e através do seu discurso ou por escrito, 

difamar ou potencializar atos de violência, e ocasiões em que a pessoa seja recusado 

fornecimento de bens ou serviços. (APAV, 2015) 

   

III.       Reações da Vítimas   

Ser vítima pode ser uma experiência difícil e traumática, sendo o impacto do crime 

na vida da vítima pode ser tremendo e avassalador, dependendo de cada pessoa, do tipo 

de crime, das suas circunstâncias. Estes crimes e traumas que vítimas sofre desencadeiam 

um conjunto de reações emocionais, vivenciando uma combinação de emoções e 

pensamentos com os quais é por vezes difícil lidar. (Infovitimas, 2017) 

 

Existindo diferentes tipos reações, que dependem de cada vítima: enquanto uns 

conseguem reagir mais ou menos bem e lidar com isso, prosseguindo a sua vida normal 

sem que a vitimação os afete; muitas pessoas sofrem um grande impacto negativo nas suas 

vidas. (APAV, 2016) 

 Como por exemplo, ansiedade, dificuldade de concentração, sentimento de culpa, 

depressão, isolamento, perturbações em dormir, raiva, medo, perturbações da ordem física, 

mudanças de humor, sentimentos de irrealidade, flashbacks, entre muitas outras reações. 

(Infovítimas, 2017) Não existe uma maneira “correta” ou “certa” de se reagir ao crime – os 

sentimentos e as suas emoções após o crime são reações normais a um acontecimento 

nada normal. (APAV, 2016) 

 

IV.       Processo de Crime 

               A grande parte dos atos considerados de crime, em Portugal, estão descritos no 

Código Penal, existindo exceções, como o tráfico de droga ou a detenção de arma proibida, 

que se encontram previstos noutras leis. (InfoVítimas, s.d.) 

         É importante saber que as vítimas têm um conjunto de direitos e leis de proteção 

que estão escritas na Diretiva 2012/29/UE do parlamento europeu e do  conselho de 25 de 



 

outubro de 2012 que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à 

proteção das vítimas da criminalidade e que substitui a Decisão-Quadro 2001/220/JAI do 

Conselho.  

         No processo do crime, a vítima é quase sempre chamada para participar como 

testemunha, pois o conhecimento direto do que aconteceu é muito importante para a 

descoberta da verdade. 

         Mas se a vítima quiser apresentar um pedido de indemnização contra o arguido por 

causa dos danos que o crime lhe causou, pode, para além de testemunha, intervir no 

processo como parte civil. Enquanto parte civil, a vítima vai apresentar um pedido de 

indemnização e respetivas provas dos prejuízos que sofreu. (InfoVítimas, s.d.) 

 

 O processo de crime apresenta, assim, algumas fases: denúncia do crime; 

investigação (fase de inquéritos); processo de acusação, arquivamento ou suspensão; fase 

da instrução; julgamento; sentença; e o recurso.  

 A parte da denúncia passa sempre pela vítima, ou por outra pessoa no caso de ser 

uma vítima menor de 18 anos.  

A fase seguinte da investigação pressupõe o ouvir a vítima, o arguido e as 

testemunhas, examinação do local do crime à procura de vestígios do crime, 

reconhecimentos pessoais e fotográficos sobre o agressor; obter o parecer dos peritos e 

solicitar documentos que possam ser relevantes.  

Na fase da acusação, arquivamento ou suspensão, existem três fenómenos, ou o 

ministério público entende que o arguido é culpado e será então julgado, ou o ministério 

público entende que sim é culpado, mas dá-lhe uma segunda oportunidade e nesse caso o 

processo é suspendido,  ou, for fim, o ministério público entende que não é culpado e nesse 

caso o processo fica arquivado.  

A fase de instrução é facultativa, e acontece quando a vítima é constituída como 

assistente no processo, ou o arguido pedem a sua abertura, por não concordarem com a 

decisão do Ministério Público no final da fase de inquérito. Esta é uma fase de discussão 

dos fundamentos da decisão, no decurso da qual a vítima e o arguido podem apresentar 

provas que, por qualquer razão, não tenham sido tidas em conta durante a fase de 

inquérito, como por exemplo novas testemunhas ou documentos.  

A fase de julgamento tem como finalidade verificar se há provas suficientes que 

permitam condenar o arguido pelo crime de que é acusado e, caso haja, aplicar-lhe uma 

pena. Sendo aqui ainda decidido se a vítima que tenha pedido uma indemnização, têm 

direito a recebê-la. Sendo portanto a fase da sentença, a decisão final do processo.  

No entanto, o arguido,caso não concorde com a sentença pode apresentar recurso. O 

recurso é apresentado no tribunal em que decorreu o julgamento, por escrito, no prazo de 



 

30 dias, devendo constar as razões pelas quais não se concorda com a sentença, ao nível 

da apreciação da prova apresentada e/ou da aplicação das normas legais. Depois de 

analisado o recurso, pode ser marcada uma audiência, na qual todos os participantes 

afetados pelo recurso têm a oportunidade de expressarem oralmente a sua opinião sobre o 

mesmo. Finalizada a audiência, ou então alguns dias depois, o tribunal de recurso anuncia 

a decisão. Decisão esta que pode ser questionada, até não ser possível apresentar mais 

nenhum recurso(Infovítimas, 2017) 

 

  V.           Conclusões sobre a revisão do estado da literatura sobre vítimas 

 Com a revisão de literatura foi possível entender melhor o universo que rodeia à 

vítimas, sendo que a vítima é qualquer pessoa que tenha sofrido um dano, seja a nível 

físico, psicológico, emocional, da integridade pessoal, moral, material ou financeiro por parte 

de outrem. Passando esta vítima por situações que são designadas crimes , ou seja, de ato 

praticado contra as leis penais em vigor. Sendo que por vezes, esta vítima pode não estar 

consciente de que está a ser vítima devido a um variadíssimo número de situações, ou não 

acreditando que poderiam fazer isso com ela, ou não vendo a situação como na realidade 

ela ela.  

Relativamente ao tipo de vítimas, existem também variadíssimo, sendo que foram 

apontadas os tipos de violências e vitimizações mais comuns. De todos tipos abordados, 

violência doméstica, violência no namoro, violência sexual, bullying, roubo e burla, 

Homícidio de Familiares/Amigos, negligência, abandono, discriminação, foi possível 

entender que por uma pessoa estar a sofrer um tipo de crime, não invalida que esteja a 

sofrer outros. Por exemplo, uma vítima de violência do namoro, pode sofrer violência 

sexual, roubo dos seus pertences, e cyberbullying pela difamação/humilhação. Portanto 

uma vítima pode ser atacada em diversas vertentes, sofrendo sempre uma experiência 

traumática, associada a um conjunto de perturbações físicas e psicológicas, que tornam o 

próprio processo de superação muito complicado. Apesar que existirem pessoas que 

conseguem mais ou menos regressar a sua vida quotidiana normal, mas este número é 

reduzido, por sofrer um crime destes cria diversas barreiras futuras, nem que seja, em 

termos da própria confiança. 

Quando confrontado finalmente com solução do problema, a denúncia, existe um 

grande e vasto processo pela frente a nível jurídico, sendo que a vítima terá de provar ser 

vítima e que o seu agressor é de facto um agressor. É um processo tumultuoso que existe 

não só tempo, provas, como testemunhas e uma série de procedimentos. Existindo sempre 



 

uma possibilidade de o agressor puder sair livre ou não ser acusado de todo, e essa 

realmente é uma realidade entristecedora. Havendo ainda esta possibilidade um pouco 

mais acrescida devido ao recorrer do recurso, que pode de alguma maneira ser uma escape 

para o agressor.   

 Ser vítimas é, realmente, uma coisa que pode suceder a todos e que não escolhe 

género, ou idade. Existem vítimas de todas as idades, feitios, países, situações. E é 

assombroso pensar que esses agressores não são só os distantes e os desconhecidos, 

não, estes podem muito bem encontrar-se no nosso lar, no nosso coração/companheiro, no 

nosso trabalho/escola, no nosso círculo de amigos, nos nossos vizinhos e conhecidos. A 

vitimização pode vir de todos os lados e de todas as formas, e muitas vezes de maneiras 

despercebidas aos outros.  

 

  



 

Revisão de literatura sobre o voluntariado com vítimas  

 

Com o objetivo de conseguir mais informações sobre o voluntariado com vítimas, 

tentamos procurar quais as associações que permitem esta prática e quais são as 

perceções e barreiras que se podem encontrar neste tipo de voluntariado. No entanto, 

encontrando uma falta de dados e estudos sobre o assunto e concluindo que a maior parte 

de práticas de voluntariado com vítimas está relacionada com a APAV, decidimos conhecer 

mais sobre outras associações existentes em Portugal que lidam com vítimas e também 

contam com equipas de voluntários. São várias as associações que lidam com vítimas de 

diversos crimes, assim como com os seus familiares e que, no sentido de conseguir um 

maior acompanhamento, procuram a ajuda de voluntários nas suas equipas. A seguir 

vamos apresentar uma série de associações que atuam em Portugal e que apelam para o 

voluntariado. 

 

-APOIAR (Associação de Apoio aos Ex-combatentes Vítimas do Stress de Guerra) 

A APOIAR disponibiliza apoio clínico e outras formas de terapia e ajuda, de forma a 

apoiar e integrar os ex-combatentes e as suas famílias. Desde 2003 que a associação 

aposta numa forma de terapia independente do corpo clínico, chamados grupos de ajuda 

mútua para homens e mulheres, onde os utentes se reúnem e partilham entre si as suas 

experiências de modo a superarem em conjunto os seus traumas e problemas. Ainda 

existem ateliers de expressão, forma de terapia ocupacional, que promove o convívio e a 

criatividade com reuniões regulares, onde os participantes trazem até à associação tudo 

aquilo que estava "esquecido" em casa e dão-lhes uma nova vida. 

Esta associação procura a colaboração da população e apela para a participação  

de voluntários no sentido de proporcionar aos ex-combatentes e às suas famílias uma maior 

qualidade de vida, e ajudá-los a ultrapassar os traumas existentes. Para isso, a associação 

disponibiliza no seu site oficial um formulário que as pessoas interessadas podem 

preencher indicando os seus dados pessoais, experiência e disponibilidade. 

 

- Amnistia Internacional 

Trata-se de uma organização não governamental que defende os direitos humanos 

com mais de 7 milhões de membros e apoiantes em todo o mundo. O objetivo da 

organização é pesquisar e realizar ações para prevenir e acabar com graves abusos contra 

os direitos humanos e exigir justiça para aqueles cujos direitos foram violados. Neste 

sentido, a Amnistia averigua denúncias de prisões políticas, torturas ou execuções, e 

promove uma divulgação ativa dos direitos humanos, a luta contra a pena de morte ou 



 

ainda a proteção de refugiados objeto de perseguição política nos seus países de origem. 

Estas ações passam por uma mobilização do público, no sentido de exercer pressão sobre 

governos, grupos políticos armados, empresas e órgãos intergovernamentais através de 

manifestações públicas, vigílias, petições por cartas, e-mail e outras ações online, 

atividades comunitárias, entre outros. 

Em termos de voluntariado, as pessoas podem contribuir para a Amnistia tornando-

se membros ou ativistas. Para o caso dos membros as pessoas podem participar 

ativamente na luta contra as desigualdades mas é preciso pagar uma quota anual. No caso 

dos ativistas a colaboração ocorre em várias áreas e as pessoas podem ajudar 

independentemente da sua disponibilidade, idade, habilitações, experiência ou local de 

residência. Os ativistas podem participar em bancas e ações públicas em eventos, e mais 

regularmente acompanhando o trabalho da associação Se estiverem perto de Lisboa, 

poderão trabalhar como voluntários na Sede da AI Portugal, desenvolver atividades como 

arquivo (centro de documentação, fotográfico, videográfico), processamento de texto, 

inserção de dados, entre outras. Também procuram a ajuda de juristas paras as questões 

dos Direitos Humanos e contam muito com a ajuda dos jovens. A Rede de Ação Jovem da 

Amnistia Internacional procura mobilizar jovens por todo o país para a ação em defesa dos 

direitos humanos através de teatros de rua, manifestações e vigílias, da música e de outras 

formas de arte.Para isso os voluntários podem inscrever-se através de um formulário on line 

no site da associação em que a pessoas pode escolher a sua área de ação, disponibilidade, 

etc. 

 

- Cruz Vermelha Portuguesa 

É uma instituição humanitária de utilidade pública destinada a defender a paz, garantir o 

respeito pela dignidade humana, diminuir os efeitos da guerra e a promover a vida e a 

saúde. A Cruz Vermelha atua em vários setores de apoio à sociedade portuguesa como 

emergências e cuidados de saúde e nomeadamente na prevenção da violência, área de 

interesse no nosso trabalho. Neste sentido a associação disponibiliza casas abrigo para 

mulheres vítimas de violência , acompanhadas ou não de filhos menores, centros de 

atendimento e apoio a vítimas de violência contando com um aconselhamento de âmbito 

social psicológico e jurídico a vítimas de violência como violência doméstica, tráfico de 

seres humanos, violação, crimes, maus tratos físicos e psicológicos, exclusão social e 

outros sem nenhum tipo de discriminação racial, de nacionalidade, ideologia, orientação 

sexual, idade, etc. Também contam com uma plataforma de prevenção e mitigação da 

violência e com projetos de intervenção junto de vítimas e agressores. 

 Esta instituição conta muito com a colaboração de equipas de voluntários e tem 

especial cuidado em contratar pessoas com perfis adequados para as diversas causas. 



 

Assim sendo, existem 7 características essenciais nas quais assenta o voluntariado da Cruz 

Vermelha: participação, compromisso, formação, motivação, disponibilidade,polivalência e 

cooperação. 

Para voluntariar-se na Cruz Vermelha Portuguesa, é preciso dirigir-se à Delegação mais 

próxima do local de residência, apresentar-se como candidato a voluntário e solicitar uma 

entrevista. Após as entrevistas é feita uma seleção e, posteriormente, é fornecida uma 

formação e um enquadramento aos voluntários. Os voluntários têm uma série de direitos e 

de deveres que devem cumprir tais como conhecer os princípios da instituição e agir de 

acordo com estes e respeitar as pessoas que estão a ser atendidas entre outros.  

 

 

-AMCV (Associação de Mulheres Contra a Violência) 

A Associação de Mulheres Contra a Violência é uma organização não 

governamental, sem fins lucrativos, cujo objecto é a promoção dos Direitos Humanos ao 

nível dos Direitos das Mulheres, Jovens e Crianças, e o combate a todas as formas de 

Violência e Discriminação como a violência de género. 

 Os objetivos da AMCV são informar, sensibilizar e consciencializar a sociedade para 

as questões da violência contra as mulheres, jovens e crianças desenvolvendo ações e 

parcerias junto dos órgãos de poder no sentido de aumentar a defesa dos Direitos Humanos 

destes e de desafiar os padrões culturais que perpetuam e legitimam a violência. É 

importante para a associação, identificar as necessidades das mulheres, jovens e crianças 

em situações de violência e garantir a defesa dos seus direitos, oferecendo um apoio 

especializado em situações de violência e disponibilizando também um acolhimento 

temporário de segurança. 

A associação também tem um especial cuidado em formar profissionais na área da 

violência e apela para a participação de voluntários sendo que estes podem pedir mais 

informações e inscrever-se a partir do site oficial da associação. 

 

 Como pudemos ver, são várias as associações que apoiam causas para ajuda de 

vítimas, contando com ações para os vários tipos existentes. A maior parte das vezes, estas 

associações procuram a ajuda de voluntários, já que, sendo organizações sem fins 

lucrativos, esta colaboração é essencial para uma melhor e mais extensa ajuda para com as 

vítimas. As faixas etárias e as áreas de ação são várias pelo que qualquer pessoas com 

interesse consegue encontrar uma associação que corresponda às suas habilitações ou 

preferências. 



 

No entanto, uma das associações de apoio a vítimas mais presente em Portugal, em termos 

de abrangência de casos e tipos de ajuda como de procura de voluntários, é a associação 

do nosso estudo, a APAV. 

 

Estado de arte sobre a APAV 

Em primeiro lugar, para esta investigação, é necessário perceber o que é a 

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, o que faz e quais as suas áreas de atuação. 

      I.           O que é a APAV 
Fundada a 25 de Junho de 1990 a APAV é a Associação Portuguesa de Apoio à 

vítima, ou seja, "uma instituição particular de solidariedade social, pessoa coletiva de 

utilidade pública, que tem como objetivo estatutário promover e contribuir para a 

informação, proteção e apoio aos cidadãos vítimas de infrações penais" e a sua visão passa 

por acreditar e trabalhar, para que em "Portugal o estatuto da vítima de crime seja 

plenamente reconhecido, valorizado e efetivo."  

  

É, em suma, uma organização sem fins lucrativos e de voluntariado, que apoia, de 

forma individualizada, qualificada e humanizada, vítimas de crimes, através da prestação de 

serviços gratuitos e confidenciais. 

  

Que apresenta como missão "apoiar as vítimas de crime, suas famílias e amigos, 

prestando-lhes serviços de qualidade, gratuitos e confidenciais e contribuir para o 

aperfeiçoamento das políticas públicas, sociais e privadas centradas no estatuto da 

vítima."   

  

"Desempenha, assim, uma voz ativa na sociedade, contribuindo para o 

reconhecimento e proteção de todos/as aqueles/as que são vítimas de violência e/ou de 

crime. Contribui também, de forma mais abrangente, para o equilíbrio e pacificação da 

sociedade e para a promoção do bem-estar e desenvolvimento social." 

 

II.          Estrutura Organizativa  

A APAV, atualmente, tem um modelo organizativo-funcional circular, não hierárquico 

e de trabalho em rede que lhe permite responder a exigências externas e internas 

assegurando que os seus recursos materiais e humanos são utilizados e alocados da forma 

mais eficaz onde são precisos. Tem como órgãos sociais eleitos uma Assembleia Geral, um 

Conselho Fiscal e a Direção que é apoiada por um Conselho de Associados Fundadores e 



 

um Conselho Consultivo de Gestores. Existem ainda os Serviços Centrais de Sede, Rede 

Nacional de Gabinetes de Apoio à Vítima, Sub-Redes Especializadas, 116006| Linha de 

Apoio à Vítima, Rede Nacional e Casas de Abrigo e APAV Açores, sendo estes os grandes 

sectores complementares que integram e possibilitam os serviços da APAV.  

 

III.        Serviços da APAV 
A APAV disponibiliza os seguintes serviços tanto a nível interno como  a nível 

externo: 

Centro de Formação-Tem como missão assegurar a promoção e a gestão da formação 

tanto de carácter externo como interno da APAV. Enquanto serviço o  Centro de Formação 

está implementado a nível nacional 

Rede Unidade de Apoio à Vítima Migrante 

A UAVM tem como missão prestar, de forma personalizada, qualificada, gratuita e 

confidencial, apoio emocional, jurídico, psicológico, social e prático a imigrantes vítimas de 

crimes e a vítimas de discriminação racial ou étnica. Tem  uma competência de intervenção 

a nível nacional.   

A UAVM é financiado pelo FEINPT – Fundo Europeu de Integração de Nacionais de 

Países Terceiros. 

Rede de Apoio a familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio | RAFAVH 

Na sequência do Projeto Caronte, a Rede de Apoio a Familiares e Amigos de 

Vítimas de Homicídio – RAFAVH foi criado. Esta rede tem âmbito nacional e apresenta-se 

como uma resposta especializada e adaptada do modelo de intervenção da APAV, que 

combina o apoio social, prático, psicológico e jurídico, adaptadas às necessidades reais dos 

familiares e amigos das vítimas de homicídio. 

Rede de Apoio Especializado a Crianças e Jovens Vítimas de Violência Sexual | 

Projeto CARE 

O seu funcionamento assenta na intervenção e apoio especializados para um  grupo 

de vítimas de crime e em particular situação de vulnerabilidade e de risco, possibilitando, 

assim, a prestação de respostas de apoio articuladas. 

Rede Nacional de Casas de Abrigo 



 

“A APAV desenvolve atualmente uma rede nacional de Casas de Abrigo para 

Mulheres e Crianças Vítimas de Violência para o seu acolhimento temporário, 

nomeadamente de maus tratos físicos ou psicológicos e crimes sexuais, com ou sem filhos, 

para situações de urgência, de transição e provisório e/ou prolongado na intervenção em 

crise. 

A implementação das Casas de Abrigo é o passo essencial no possibilitar uma 

resposta mais completa e útil à população vítima de crime, pois representa a continuidade 

de um esforço de combate à violência doméstica e à violência de género, protegendo as 

vítimas mulheres e seus filhos menores, possibilitando a ruptura com a situação de 

vitimação e criando os meios e as estratégias para que possam exercer os seus direitos 

fundamentais e constitucionais de cidadãs num projeto de vida sem violência. 

O Centro de Acolhimento e Protecção (CAP) para mulheres vítimas de tráfico de 

seres humanos e seus filhos é uma resposta especializada da APAV integrada nesta rede 

nacional. 

As Casas de Abrigo e CAP contam com uma equipa técnica e auxiliar 

multidisciplinar e qualificada.”  

Linha de Apoio à Vítima | 116 006 | chamada gratuita 

A linha de apoio à vítima, através do número europeu 116 006 autorizado para 

Portugal para a APAV pela ANACOM, é um serviço de atendimento telefónico 

personalizado e qualificado que informa, e aconselha e apoia quem foi vítima de qualquer 

crime, seus familiares e amigos, com apoio psicossocial, bem como de aconselhamento 

sobre questões financeira e práticas, também através da prestação de informação sobre os 

direitos da vítima. 

Sendo que ainda existe o GAV (Gabinete de Apoio à Vítima) que está diretamente 

ligado à temática do voluntariado com as vítimas.  

IV.       Gabinete de Apoio à Vítima 

"Os Gabinetes de Apoio à Vítima (GAV) são gabinetes locais de prestação de 

serviços de apoio aos cidadãos vítimas de crime e suas famílias nas suas comunidades.  

  

Cada Gabinete de Apoio à Vítima promove uma sólida identidade da APAV nas 

comunidades locais em que os serviços de apoio à vítima estão inseridos, desenvolvendo 

relações próximas e consistentes no seio das suas redes e garantindo a máxima otimização 



 

de recursos disponíveis para a melhor resposta à vítima de crime naquela comunidade."  E 

GAV é constituído por um Gestor e por um grupo de Técnicos de Apoio à Vítima 

Voluntários e outros Voluntários que asseguram o apoio aos cidadãos e outras 

atividades.  

  

         "Os Gabinetes de Apoio à Vítima têm disponível, de acordo com os recursos da sua 

rede de Voluntariado, serviços de apoio emocional, jurídico, psicológico e social à vítima de 

crime. O apoio é confidencial e gratuito." (APAV, s.d.)  

V.        Tipos de Vítimas que Ajudam 

A APAV trabalha as seguintes categorias de crime: Homicídio (familiares e amigos 

de vítimas); Violência Doméstica; Violência Doméstica entre Pessoas do Mesmo Sexo; 

Violência no Namoro; Tráfico de Seres Humanos; Mutilação Genital Feminina; Violência 

Sexual; Stalking | Assédio Persistente; Bullying & Cyberbullying; Furto & Roubo; Carjacking; 

Fraudes & Burlas; Outros crimes contra o património; Discriminação. 

No entanto nem todos estes tipos de crimes acontecem com a mesma frequência, 

nem a APAV tem, a recorrer a si, igual número de vítimas de cada um desses crimes, 

assim, e baseando-nos num relatório feito pela APAV sobre a sua atuação no ano de 2015 

podemos melhor tentar compreender quem são de facto as vítimas que a APAV apoia, qual 

o seu perfil sociodemográfico, em que circunstâncias e à mão de quem acontecem os 

crimes das quais são vítimas, qual o tipo de agressões que sofrem e também, quando 

entram em contacto com a APAV, como o fazem. 

Assim, analisando as estatísticas que APAV fornece, podemos ter uma noção do 

tipo de vítimas mais frequentes nesta instituição e do tipo de comportamentos que as 

mesmas apresentam ao lidar com a APAV. 

Em primeiro lugar, segundo a lista completa da APAV (2015) de todos os crimes 

registados e outras formas de violência, 80% desses crimes consiste em casos de violência 

doméstica, mais especificamente, podemos perceber que a esmagadora maioria dos crimes 

cometidos em Portugal é cometido contra pessoas, sendo que dentro destes podemos 

ainda chamar a atenção para os maus tratos psíquicos (32,2%) e para os maus tratos 

físicos (22,2%) que juntos constituem a maioria dos crimes cometidos em Portugal.  Sem 

considerarmos os crimes cometidos contra pessoas, o tipo de crimes mais cometidos são 

contra o património. 

A APAV apresenta também dados relativamente ao tipo de vítimas que sofrem 

destes crimes e os dados mostram que a vítima mais comum é do sexo feminino, tem cerca 

de 41 anos e é normalmente casada e tem filhos. A nível de educação tem o ensino 

superior e está empregada. Na maioria das vezes o agressor tem uma relação de grande 



 

proximidade com a vítima, sendo ou o cônjuge ou o companheiro, para além disto a grande 

maioria (75%) das vítimas sofre de agressões continuadas, sendo que desta a maioria das 

agressões dura entre 2 a 6 anos. 

 Relativamente ao agressor, os dados recolhidos pela APAV mostram que este é 

maioritariamente do sexo masculino e têm idades compreendidas entre os 35 e os 54 anos, 

na sua grande parte. Os agressores estão na sua maioria casados ou vivem em união de 

facto com a vítimas, e estão empregados. 

 O local onde acontecem os crimes é, na sua grande maioria, na residência comum, 

e apenas 39% das vítimas apresenta queixa do seu agressor. 

 Quando a vítima de facto denuncia o seu agressor, em grande maioria das vezes fá-

lo por telefone, seguido por contactos presenciais e por email, e na grande maioria das 

vezes (58%) a queixa é feita pela própria vítima, sendo que quando isso não é o caso o 

contacto é feito por um familiar da vítima. 

 No geral a APAV em 2015 efectuou 34327 atendimentos, foram ajudadas 9612 

vítimas e ocorreram 23326 crimes. Sendo que se verificou um aumento tanto do número de 

atendimentos, como do número de vítimas e crimes, desde 2013 até 2015, o ano em que foi 

efectuado o estudo da APAV. 

  

VI.       Conclusão do perfil da vítima, agressor e dados gerais da APAV  

 

A partir da análise dos dados fornecidos pela APAV podemos concluir que a grande 

maioria dos crimes que acontecem em Portugal são contra outra pessoas. A maior parte 

das vítimas destes crimes são mulheres, com cerca de 41 anos, com educação superior e 

empregadas. Normalmente o agressor tem uma relação íntima com vítima, normalmente 

são do sexo masculino entre os 35 e os 54 anos e estão empregados. 

De um modo geral estes crimes/agressões acontecem dentro da residência 

partilhada pelos dois e quase em metade dos casos esta violência não é denunciada. 

Verificámos também que a maior parte das agressões são continuadas. 

Quando é denunciada normalmente é por telefone e o contacto é feito pela própria vítima ou 

por um familiar. 

No geral pode concluir-se que o número de vítimas tem aumentado nos últimos 3 

anos e a esmagadora maioria das vítimas são mulheres com mais de 18 anos, seguidas de 

crianças, pessoas idosas (65+ anos) e por fim homens com mais de 18 anos. 

 

 



 

VII.        Voluntariado na APAV 

         "O voluntário da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima é aquele que, 

respeitando os princípios consagrados nos estatutos da Associação, e nos termos do 

contrato-programa que celebra com a APAV, presta a sua atividade de voluntariado de 

forma desinteressada, livre e responsável, contribuindo, direta ou indiretamente, para o 

sucesso do apoio às vítimas de crime, aos seus familiares e/ou amigos (APAV, 2016)."  

  

Na APAV, o voluntariado pode ser exercido em duas modalidades distintas:  

  

●   "voluntariado social para o atendimento à vítima: esta modalidade abrange os 

voluntários que atendem diretamente a população. Nesta modalidade, o 

acompanhamento e avaliação por parte do/a Gestor/a passam por garantir que os 

pressupostos e as ações típicas do apoio à vítima estão a ser cumpridos; 

 

●  voluntariado social para outros serviços: esta modalidade abrange os voluntários 

com ou sem formação académica superior que, em vários âmbitos, que não o do 

atendimento a vítimas, colaboram com a APAV. São exemplos desta modalidade 

investigadores, tradutores, relações públicas, secretários, designers, enfermeiros, 

médicos, etc. Uma das figuras deste voluntariado para outros serviços é a do Amigo 

Pro Bono." (APAV, 2016) 

VIII.    Requisitos para ser voluntário 

   Para o seu bom funcionamento, a APAV faz uma triagem rigorosa dos seus 

voluntários. O processo começa com uma entrevista em que os candidatos a 

voluntários têm de preencher uma ficha de inscrição que inclui um teste. Passada 

esta fase, o voluntário recebe uma Formação Inicial com uma duração de cerca de 3 

dias que tem com o objetivo de facilitar a sua integração na equipa técnica. A seguir, 

o voluntário passa à Formação Contínua onde começa a trabalhar. 

  

Competência pessoal (APAV, 2016): 

  

Dimensão relacional: só a pessoa que gere de modo adequado as suas relações 

humanas, isto é, que manifesta um comportamento relacional pacífico e minimizador 

de conflitos; 

  

Dimensão da tolerância e respeito: manifestar um comportamento não-

etnocêntrico, respeitando os valores e costumes culturais das vítimas sem impor os 



 

seus, desde que aqueles não colidam com as normas constitucionais ou legais 

vigentes;  

  

Dimensão da autogestão emocional: manifestar adequada gestão emocional; 

  

Dimensão da vocação, disponibilidade e vontade pessoal para a solidariedade 

social: esta vocação, de natureza exclusivamente pessoal é exigência na própria 

natureza jurídica da APAV;  

  

Dimensão do sentido de compromisso e responsabilidade para assumir tarefas 

num período mais ou menos longo no tempo: a estabilidade da equipa de TAVV é 

fator indispensável para o bom funcionamento dos GAV e, particularmente, para a 

eficácia dos processos de apoio à vítima.  

  

 Competência técnica (APAV, 2016): 

  

Dimensão académica: o TAVV que tenha concluído, ou esteja a concluir, uma 

formação académica, tem competência técnica na área científica da sua formação.  

  

Dimensão dos procedimentos de apoio à vítima: TAVV que tenha concluído a 

formação inicial sobre o apoio à vítima; 

  

Condições pessoais (APAV, 2016): 

  

               "O TAVV, ao lidar diariamente com as problemáticas das vítimas, está 

exposto tanto à frustração constante (quer pela desistência das vítimas dos seus 

processos de apoio, quer pelas dificuldades próprias deste processo), como ao stress 

adicional.  

               Assim, e para responder adequadamente à frustração e ao stress, o TAVV 

deve reunir, além das competências acima descritas, condições que se geram na sua 

própria vida pessoal, ao manter um estilo de vida que privilegie a saúde física e 

psicológica e as melhores estratégias para a alcançar. " 

  

  



 

IX.    O voluntário: deveres e direitos na APAV     

 Deveres dos voluntários da APAV  

  

● Com os destinatários: respeitar a vida privada e a dignidade da pessoa; respeitar 

as convicções ideológicas, religiosas e culturais; atuar de forma gratuita e 

interessada no bem estar do destinatário; contribuir para o desenvolvimento pessoal 

e integral do destinatário; garantir a regularidade do exercício do trabalho voluntário.  

   

● Com a entidade promotora: observar os princípios deontológicos por que se rege a 

sua atividade; conhecer e respeitar a filosofia, estatutos, programas e metodologias 

de trabalho da entidade promotora; observar as normas de funcionamento da 

entidade promotora; atuar de forma diligente, isenta e solidária; zelar pela boa 

utilização dos bens e meios postos ao seu dispor; participar em programas de 

formação, para um melhor desempenho do seu trabalho; dirimir conflitos no 

exercício do seu trabalho de voluntário; garantir a regularidade do exercício do 

trabalho voluntário; utilizar devidamente a identificação como voluntário no exercício 

da sua atividade.  

    

● Com  profissionais: colaborar com os profissionais da organização promotora, 

respeitando as suas opções e seguindo as suas orientações técnicas; complementar 

o trabalho dos profissionais ao serviço da entidade promotora; dirimir conflitos no 

exercício do seu trabalho voluntário.  

 

● Com outros voluntários: respeitar a dignidade e liberdade dos outros voluntários, 

reconhecendo o valor da sua atividade; fomentar o trabalho de equipa, contribuindo 

para uma boa comunicação e um clima de trabalho e convivência agradável; facilitar 

a integração, formação e participação de todos os voluntários.                                                            

  

● Com a sociedade: fomentar uma cultura de solidariedade; difundir o voluntariado; 

conhecer a realidade social e cultural da comunidade onde desenvolve a sua 

atividade de voluntário; complementar a Acão social das entidades em que se 

integra; transmitir com a sua atuação, os valores e os ideais do trabalho voluntário. 

  

            Direitos dos Voluntários da APAV  

         Receber apoio no desempenho do seu trabalho (formação inicial, contínua e 

avaliação técnica);  ter ambiente de trabalho favorável e em condições de higiene e 

segurança; ser ouvido nas decisões que dizem respeito ao seu trabalho;  ver reconhecido o 



 

trabalho desenvolvido (acreditação, certificação do trabalho voluntário e valorização da 

experiência adquirida); acordar com a organização promotora um programa de voluntariado, 

contendo designadamente: cobertura dos riscos inerentes ao exercício da atividade; 

atividades a desenvolver; periodicidade e horário; formação a receber; avaliação periódica 

do trabalho realizado e dos resultados obtidos.   

(APAV, 2016) 

 

X.     Testemunhos de voluntários da APAV (motivações e experiências) 

 

“Seis meses após a aposentação, senti necessidade de me ocupar. Simultaneamente, senti 

necessidade de oferecer a minha capacidade de trabalho a uma instituição particular de 

solidariedade social. Acabei por entrar na APAV, onde trabalho como voluntária na Unidade 

de Estatística, desde 2004. É gratificante esta PERMUTA. Convido-vos a, pelo menos, 

experimentar. A vida, no fundo, é feita de trocas. Especialmente quando falamos da ajuda 

aos outros.” 

Conceição Chinita, 60 Anos, Economista, Voluntária na Unidade de Estatística da APAV 

 

XI.     Conclusões sobre a revisão de literatura sobre a APAV 

A revisão de literatura sobre a APAV permitiu conhecer a associação e os seus 

procedimentos, causas apoiadas e dados atualizados sobre as mesmas, campanhas 

(direcionadas para a população em geral, vítimas e recrutamento de associados), bem 

como sobre o voluntariado na associação (requisitos em termos de competências, técnicas 

e condições pessoais). No entanto, detectamos uma falta de conhecimento da perceção 

sobre a associação, a sua imagem e comunicação. Estes aspetos são fulcrais para o estudo 

sobre o voluntariado, mais especificamente sobre o voluntariado com vítimas na APAV. 

Ainda assim, foi possível obter um depoimento de um indivíduo com a mesma idade 

do target, no entanto em estado de vida diferente do desejado, isto é, reformado (sendo o 

desejado, pré-reformado). Portanto, sobre o target em estudo não há qualquer informação 

sobre a perceção da associação, as causas que apoia, a sua comunicação, e outros 

aspetos relevantes no universo APAV. 

Como tal, esta lacuna é algo a combater na elaboração dos objetivos de 

investigação, e posterior elaboração do guião com as respetivas questões. Pois só assim 

será possível obter resultados válidos e análises verdadeiramente relevantes. 

 

 



 

Método de Investigação 
I.       Participantes 

Para a investigação em curso, o universo é constituído por indivíduos de ambos os 

sexos, com uma idade compreendida entre os 57 e os 65 anos de idade, residentes em 

Portugal, que sejam profissionalmente ativos. O target em estudo considera-se como 

estando na pré-reforma, ainda assim pela obrigatoriedade do target que foi sorteado, este 

ainda é profissionalmente ativo.  

A amostra selecionada a ser inquirida é caracterizada, então, por indivíduos de 

ambos os sexos, de uma faixa etária 57-65 anos, que sejam residentes em Portugal 

Continental e arquipélagos, uma vez que os entrevistadores terão oportunidade de 

entrevistar indivíduos da zona da região da Grande Lisboa e fora da mesma. Em Portugal 

Continental, a amostra terá residência na região da Grande Lisboa numa região urbana. 

Nos arquipélagos, a amostra terá residência nos Açores, na ilha de São Miguel.  

Para chegar ao número de indivíduos a ser entrevistados, auxiliámo-nos de uma 

fórmula (nº de elementos entrevistadores*1,5). Sendo que a amostra é constituída por 9 

indivíduos, uma vez que o grupo é constituído por 6 elementos.  

Relativamente a informação mais detalhada sobre a seleção dos participantes que 

constituem a amostra, contam com 7 indivíduos do sexo feminino e 2 indivíduos do género 

masculino, todos eles entre 57 e os 65 anos, profissionalmente ativos. Dos 9 entrevistados, 

8 residem na Grande Lisboa, e 1 reside na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores.  

 

II.       Instrumento de Recolha de Dados 

O guião será semiestruturado pois embora seja necessário dar liberdade ao 

entrevistado para que este dê o máximo de ideias, é necessário manter alguma ordem de 

forma a que este não se desvie muito do tema e que o guião não fique sem propósito. 

Na fase introdutória do guião será referido o propósito académico do estudo do 

estudo, será garantida a sua confidencialidade e anonimato para que este não se sinta 

constrangido ao responder e será pedida a autorização para gravar e tirar apontamentos da 

entrevista. Nesta fase a instituição APAV não será referida para que o entrevistado não 

fique condicionado a responder de acordo com a sua atitude perante a instituição ou se 

sinta restringido caso não a conheça.  

Passando para as “Questões de Introdução”, as questões a serem colocadas 

procuraram deixar o entrevistado descontraído, de forma a iniciar a “conversa” colocamos 

apenas uma questão de introdução, pois consideramos que o tema “voluntariado” não 

requer mais questões de introdução, pois pouco fere suscetibilidades. Sendo assim, a 



 

questão de introdução colocada foi sobre como os entrevistados ocupam o seu dia-a-dia, 

pois quando questionados sobre algo tão simples que envolve uma certa rotina, os 

entrevistados respondem de forma natural, “quebrando” o gelo.  

As “Questões de transição” tem como objetivo primeiramente apurar se o 

entrevistado já realizou (ou não) voluntariado, os tipos de causas que estaria disposto ou 

interessado em ajudar, perceções sobre o voluntariado, motivação e valores que associa à 

prática do voluntariado, os valores que a instituição ideal deveria transmitir e o conceito de 

vítima.  

As “Questões Chave” visam obter conhecimentos, crenças, opiniões e atitudes sobre 

o voluntariado com vítimas e sobre a APAV. Para tal, após direcionar o entrevistado para a 

causa (vítimas), iniciou-se as questões-chave com a questão de que forma pode o 

voluntariado ajudar uma vítima. De seguida foram empregues técnicas projetivas de 

acabamento, na qual o entrevistado terá de completar uma frase e responder na terceira 

pessoa.  

Desta forma foram colocadas uma série de questões precisamente utilizando 

técnicas projetivas dando continuidade ao tema introduzido, o voluntariado com vítimas, 

percebendo de que forma os entrevistados percepcionam quem faz voluntariado, o seu 

perfil, fazendo a transição para questões que fazem o entrevistado colocar-se na posição de 

voluntário para perceber as motivações e as barreiras existentes.  

Após tais perguntas era lógico introduzir a instituição APAV, questionando o 

conhecimento da existência da associação (se já conhecia ou não), caso conheça qual a 

perceção que têm da associação, dos seus serviços e causas que apoia, os valores  que 

associam ao voluntariado da APAV, e, por fim, também abrangendo a comunicação já 

efetuada pela APAV (caso já tenham sido expostos). Ainda sobre a comunicação da 

associação, de seguida será mostrado um anúncio da associação, e assim conseguir 

perceber o impacto, a informação retida e a eficácia do mesmo.   

Por fim, para as “Questões Finais”, após realizar um pequeno resumo de tudo o que 

o entrevistado disse, procura-se dar a oportunidade deste acrescentar mais algo que 

considere relevante. De seguida, caso o entrevistado não tenha se tenha manifestado 

diretamente sobre a sua disposição em fazer o voluntariado com vítimas é colocada a 

questão, tendo em conta as suas perceções, crenças e atitudes descritas, se o entrevistado 

estaria disposto, ou não, a fazer o voluntariado com vítimas. 

Apenas no fim viriam as questões demográficas, surgem nesta fase final pois desta 

forma o entrevistado já não se sentirá retraído e, provavelmente, responderá mais 

honestamente. 

Segue-se análise dos dados obtidos onde se estabeleceram relações entre os 

conceitos e as categorias criadas, formando um modelo interpretativo onde serão atribuídos 



 

significados e a partir daí serão descobertos todos os sentidos subjacentes da 

entrevista/texto. 

O guião final que foi utilizado para elaborar as entrevistas encontra-se em anexo. 

 

 

III.      Natureza da Investigação 

O guião de entrevista é de natureza (metodológica) qualitativa, por meio da técnica 

de entrevistas pessoais aprofundadas, será utilizado para a recolha de dados.  

Por os dados qualitativos exprimirem por palavras, realidades não quantificadas 

permitem compreender atitudes e comportamentos face ao voluntariado com vítimas. Daí a 

amostra em estudo não necessita de ser de grande dimensão para atingir resultados 

significativos. Utilizar tal técnica permitirá também contactar com a parte inconsciente e 

consciente do entrevistado, permitindo-lhe uma maior espontaneidade e disponibilidade 

para fornecer ideias, aprofundá-las, e como este encontra-se sozinho aquando da 

entrevista, este também terá maior abertura para falar mais honestamente sobre o tema. 

 

 

IV.      Procedimentos na Recolha de Dados 

- Local e datas das entrevistas 

Para proceder à recolha de dados, como já foi referido anteriormente, serão 

efetuadas entrevistas individuais em profundidade. Estas entrevistas, deverão ser feitas em 

locais que permitam que os entrevistados se sintam à vontade, pois caso estes não se 

sintam confortáveis por estarem em sítios desconhecidos ficaram retraídos. 

Por questões de facilitação, visto que uma das barreiras encontradas aquando 

contacto com os entrevistados,  foi a indisponibilidade horária (e em um caso, por motivos 

de saúde) para garantir a deslocalização para efetuar as entrevistas.  

Visto o target ser composto por pessoas profissionalmente ativas e muito ocupadas, 

durante dias da semana e fins de semana, foi da decisão do grupo escolher locais que 

fossem de fácil acesso, e que não requeressem uma longa deslocalização. Como tal, 

grande parte das entrevistas foram efetuadas perto dos locais de trabalho dos 

entrevistados, sendo que de entrevistador para entrevistados não haverá um local idêntico 

de realização das entrevistas. 

Consideramos que tal decisão é de logística, e em nada com o sucesso das entrevistas 

agendadas.   

Ainda sobre os locais das entrevistas, em cada transcrição será colocado o local de 

realização das mesmas. No entanto, há que destacar que entre os entrevistados, um destes 



 

por motivos de saúde não conseguiu deslocar-se para fora da sua casa, sendo que o 

entrevistador avaliou a situação, discutindo com o resto do grupo. Sendo que a solução 

adotada foi proceder à entrevista, sendo que avaliou-se que o local não iria afetar o 

entrevistador.  

Relativamente às datas das entrevistas, estas foram mais uma vez condicionadas 

pela disponibilidade dos entrevistados, sendo que a primeira entrevista ocorrerá a 12 de 

dezembro e a última a 03 de janeiro. 

 

- Postura a adotar em entrevistas 

Quanto à postura que o entrevistado deverá adotar, esta deve transparecer uma 

posição profissional, mas garantindo a adaptação desta mesma postura à situação de forma 

adequada. Deverá também ter uma boa capacidade de se relacionar e criar uma relação de 

empatia, saber ouvir, ter curiosidade boa memória de curto prazo para poder relançar temas 

e ir adaptando a condução do guião identificando o que há a saber e o que ainda lhe falta 

saber. Também garantir o mimetismo e capacidade de comunicar com segurança e 

objetividade com o entrevistado não deixando surgir silêncios embaraçosos e desdramatizar 

questões socialmente delicadas. 

 

- Pré-teste 

Relativamente aos procedimentos utilizados na recolha de dados, foi do cuidado do 

grupo após a elaboração do guião, garantir a realização de pré-testes para garantir que 

optimização do guião antes de proceder às respetivas entrevistas. Nos pré-teste 

elaborados, foi possível rever o guião e corrigir perguntas, como a pergunta de transição, 

que passou de “Qual a imagem que tem do voluntariado?” que passou para “Que perceção 

tem sobre o voluntariado?” 

O pré-teste encontra-se em anexo.  

 

 

- Entraves com o guião e/ou colocação das perguntas 

Ainda sobre o guião, entre o período de realização das entrevistas, o grupo de 

entrevistadores foi comunicando entre si, sendo que foram identificados alguns entraves na 

realização das entrevistas.  

Um destes entraves foi na questão-chave que pretendia obter perceções sobre o 

voluntariado na APAV, “Destas expressões, escolha por favor, as três que melhor lhe 

parecem descrever o voluntariado na APAV”. Sendo esta mesma questão muito 

condicionada pelo grau de conhecimento sobre a associação e a sua atuação, algo que não 

se verificou na generalidade da amostra. Pelo que todos os entrevistados tiveram 

dificuldades em direcionar as suas respostas para o voluntariado, sendo as suas perceções 



 

também sobre as próprias vítimas. De forma a contornar este entrave, houve a tentativa de 

alterar a ordem das questões, de forma a mostrar primeiro o material e informação sobre a 

APAV, e só posteriormente questionar sobre o voluntariado na associação. Ou seja, o 

alinhamento das questões de acordo com o guião final ficaria: 

16- Sabe em que áreas a APAV atua/presta apoio 

17- Qual a sua opinião sobre a comunicação da APAV, caso já tenha visto algum 

anúncio?  

16.1- Destas expressões, escolha por favor, as três que melhor lhe parecem 

descrever o voluntariado na APAV. 

 

Apesar desta tentativa, ainda assim as respostas foram direcionadas mais para as 

causas do que propriamente o voluntariado na associação.  

 

Ainda sobre os valores, foram colocadas três questões (sobre o voluntariado, 

instituição ideal e ainda sobre a APAV), das quais pedia-se aos entrevistados que 

expressassem a sua opinião ao escolherem os valores mais relevantes. No entanto, foi 

notado que ao longo das várias entrevistas, alguns entrevistados mostraram-se por vezes 

frustrados ao repetir a sua opinião refletida nos valores, tal é visível pelas suas respostas, 

mas também pela postura física que apontavam quando perguntado. É necessário dar 

enfase que tal aconteceu em apenas em algumas entrevistas, sendo que também dependia 

da própria pessoa a ser entrevistada. 

 

Por fim, há que destacar uma reformulação de uma das perguntas que exigia uma 

técnica projetiva de acabamento, sendo esta “Complete a seguinte frase: Na minha opinião, 

o voluntariado com vítimas é…”. O entrave com questão era que cortava o ritmo da 

entrevista, algo que foi observado ao longo do processo em que as entrevistas foram 

realizadas. Este corte na entrevista não acrescentava conteúdo relevante, pois as respostas 

limitavam-se a ser bastante genéricas.  

Numa tentativa de tornar a frase mais fluída, alterou-se a sua entoação, passando a 

ser: “Na sua opinião o voluntariado com vítimas é…”. Ainda assim, as respostas a esta 

alteração continuaram a ser genéricas, pelo que apesar dos esforços a pergunta em si não 

se tornou relevante para posterior análise.  

 

 



 

V.       Técnica de Análise de Dados 

 A técnica de análise de dados que será utilizada para interpretar as respostas, 

recolhidas através do guião, nesta investigação, é a Análise de  Conteúdo. Segundo Bardin 

(1993), esta é uma análise que consiste, então, num conjunto de técnicas de análise, que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

com a intenção de realizar inferências de conhecimentos relativos à informação/respostas 

recolhidas.  

 Esta técnica apresenta várias fases, sendo que inicialmente passámos pela 

transcrição de todas as entrevistas, para ser mais fácil realizar uma análise flutuante da 

mesma e todos termos acesso a essa informação por escrita. Após a transcrição, o passo 

seguinte passou por se realizar, análise flutuante, com o sublinhados de informação 

relevante e com comentários sobre essas mesmo sublinhados, para tornar mais fácil 

encontrar a informação e discutir em grupo. 

  Com esta primeira análise realizada o próximo procedimento passou pela 

formulação de hipóteses e comparação de pontos comuns identificados nas diversas 

entrevistas. Após esta foi possível, então, a construção de uma grelha de análise de 

conteúdo orientadora para a análise, sendo que à medida que cada elemento foi 

codificando a sua entrevista, foram sendo acrescentadas subcategorias relevantes e  ainda 

não contempladas na grelha “geral”. Após todas as entrevistas estarem codificadas, surgiu 

a grelha final que contemplava toda a informação importante classificada.   

 Essa classificação permitiu organizar toda a informação dentro de categorias, e 

dentro destas, de subcategorias, unidades de registos, e unidades de contexto. Sendo que 

depois foi possível passar ao tratamento de resultados, inferências e devidas 

interpretações. Para ser melhor a nossa análise e interpretação, o grupo, acabou por 

realizar uma análise descritiva da grelha de análise conteúdo, mais concretamente de cada 

subcategoria. 

 As interpretações obtidas permitiram responder aos objetivos de investigação e 

respectiva questão de partida, sendo que vieram ainda confirmar ou completar a informação 

encontrada na revisão de literatura. Ou seja, as interpretações levaram à construção de 

conhecimento do tema em estudo, o voluntariado.  

 



 

Descrição e Análise de Resultados 

I.       Análise das Subcategorias da Grelha 

1. Voluntariado 

 Prática de voluntariado 

Na primeira subcategoria podemos concluir que das nove pessoas que 

entrevistámos, duas já tinham feito voluntariado, sendo que uma, o E2 tenha tido apenas 

contactos pontuais com várias instituições (de causas humanitárias) e outra dedicou-se a 

uma mesma instituição (religiosa) durante toda a duração do seu voluntariado (4/5 anos), o 

E5, cinco (E1, E3, E4, E6, E8 e E9) nunca tinham feito mas consideram que é uma 

atividade importante e estariam dispostas a participar, neste caso muitas delas menciona 

especificamente que assim que se reformassem seria uma atividade que estariam 

interessadas em explorar, e uma outra pessoa entrevistada, o E7, nunca fez voluntariado 

nem demonstra interesse em fazer. 

 

Barreiras ao voluntariado 

Na segunda subcategoria é possível constatar que todos os nove entrevistados 

referem a falta de tempo como a principal barreira à prática do voluntariado devido à sua 

vida profissional, e é também importante referir que a maioria reforçou esta barreira várias 

vezes. O que também pode explicar o porquê de referirem a reforma como um futuro 

possibilitador à realização do voluntariado, visto que esta barreira de tempo será derrubada. 

Outra barreira que foi identificada pelo E2 e E5 foi o desgaste emocional ou físico, 

portanto, o caso em que a pessoa por ter um trabalho muito exigente, não consegue realizar 

uma atividade de voluntariado, uma vez que já se encontra esgotada emocional/fisicamente. 

Outro aspeto que impossibilita a atividade é a falta de informação transmitida ou 

publicitada (E1 e E9) em que os entrevistados apontaram que por a informação não ser 

transmitida de forma eficiente para si, quer via meios de comunicação social ou pelas 

instituições, não permite que estes conheçam oportunidades de prática do voluntariado, 

bem como a própria inserção nesta. 

Entre as barreiras mencionadas é também referido a falta de consciência social 

(E1 Ee9) no qual os entrevistados acusam a sociedade civil de não cumprir o seu papel ao 

identificar os problemas dos mais necessitados, o sentimento que melhor descreve a 

opinião dos entrevistados é a «apatia» face a situações sobre as quais não são afetados. 

Esta falta de consciência, impede que desconheçam estas situações. 

Quanto às diferenças ideológicas, é importante referir que foi apenas referido por 

um entrevistado, o E2, sendo que este expressou uma forte opinião sobre esta barreira. As 



 

diferenças nos valores da organização ou da pessoa que fala em nome desta é um fator 

decisivo para a decisão sobre uma futura associação à organização em questão. 

Relativamente à barreira pessoas dependentes, os entrevistados E4, E8 e E7 

referiram que ao ter uma pessoa da sua família com problemas de saúde impossibilita 

dedicarem-se a outra causa, sendo que os entrevistados que mencionaram esta barreira 

afirmaram que por terem pessoas a seu encargo, lhes retira qualquer hipótese que mesmo 

depois de reformados, conseguirem realizar uma atividade de voluntariado. Há que também 

destacar que um entrevistado, o E7, considera que por ter a seu encargo o seu marido, já 

efetua voluntariado no seu lar. 

Por fim, a última barreira mencionada foi a situação económica, sendo esta 

mencionada por apenas um entrevistado, o E8. Este entrevistado afirma que tendo 

possibilidades económicas, preferia abdicar de atividades que remetem para o lazer, em 

prol de uma atividade de voluntariado. 

 

Em suma, nas barreiras sobre o voluntariado, os entrevistados se dividiram entre 

diversas barreiras os levariam a não praticar voluntariado, ou qualquer outro cidadão que 

estivesse disposto ou pudesse ser convencido. Desgaste emocional e físico, vidas 

pessoais, diferenças ideológicas, falta de publicidade quanto ao trabalho por conta das 

instituições e falta de consciência social (no sentido de não se querer agregar mais 

responsabilidades ao seu dia-a-dia) foram barreiras levadas em consideração. Porém todos 

os entrevistados entraram no consenso quando apontaram a vida profissional e o tempo 

que ela toma como principal barreira. 

 

Motivações para a realização de voluntariado 

Na análise das motivações para a realização de voluntariado é possível constatar 

que todos os nove entrevistados se referiram à empatia como sendo a principal motivação. 

Quanto a esta motivação, os entrevistados referem-se à necessidade de as pessoas 

contribuírem para ajudar terceiros, nas suas mais diversas formas, seja qual for a sua 

necessidade. Os entrevistados destacam a solidariedade, a entreajuda, a capacidade de 

desenvolver uma atividade em prol da população necessitada. 

Quanto ao motivo realização, os entrevistados (E3, E8 e E2) mencionaram que esta 

motivação referem-se essencialmente à concretização de projetos que têm semeado toda a 

sua vida, sendo algo importante tanto para os recetores da ação bem como para a pessoa 

que a realiza. Também referem a importância de ver resultados, de que algo mudou graças 

à sua ação. 



 

Em relação à aprendizagem, os entrevistados (E3 e E4) mencionam a importância 

de os voluntários fornecerem aquilo que já sabem fazer ao ensinar esta habilidade, de 

forma a proporcionar um prazer que é recíproco. 

Quanto à motivação solidão, houve apenas um entrevistado que referiu esta 

motivação, o E4, na qual a solidão leva a pouco diálogo e interação com outros, daí surgir a 

necessidade de uma atividade, neste caso de voluntariado, que combata esta mesma 

solidão. 

 

O mesmo consenso indireto se fez nesta questão, quanto às motivações para o 

voluntariado. Dessa vez a “empatia e vontade ajudar o próximo” foi o destaque, sendo 

unanimemente citada por todos os entrevistados. Essa motivação é seguida do motivo de 

“realização”, sendo citada por 4 dos 9 entrevistados, e seguida pela motivação de ajudar em 

troca de aprendizagem e companhia – no caso do entrevistado que apontou a solidão como 

uma motivação. 

 

Causas apoiadas 

A causa humanitária foi mencionada pela maioria dos entrevistados (E1, E2, E3, 

E4, E5, E6 e E9) sendo referida a ajuda a seniores, crianças, combate contra a pobreza, 

educação, bombeiros e hospitalar. 

Outra causa mencionada foi a cultural (E2 e E7) sendo referida a preferência por 

museus, bem como junto de escolas. 

Por fim, é igualmente mencionado os animais por apenas um entrevistado, o E3, na 

qual afirma que a sua proteção está em falta como também de quem a realiza. 

 

Discutidas barreiras e motivações, os entrevistados também referiram ao longo das 

entrevistas sobre qual tipo de voluntariado mais lhes atrai, caso algum dia fosse levado em 

consideração o início de um trabalho do tipo. Nesse ponto, apenas um dos entrevistados 

citou o trabalho com animais, os restantes mencionaram trabalhos que envolvessem a 

cultura, como o trabalho em museus. Sendo que a restante maioria se viram motivados a 

ajudar as causas mais comuns: humanitárias. 

 

Perceção 

Na primeira subcategoria sobre a perceção do fenómeno é mencionado a relevância 

do voluntariado enquanto atividade que permite remendar as falhas da sociedade (E4, E5, 

E6 e E8), sendo que será algo cada vez mais preciso para combater situações. Também é 

mencionado a dimensão a reduzida dimensão do voluntariado devido aos atrasos do país. 



 

Outra subcategoria de perceção do fenómeno, é auxiliar os outros (E3, E4, E6, E7 

e E8) na medida que é mencionado que o voluntariado é uma atividade desenvolvida para 

ajudar terceiros, nas suas mais variadas formas. 

Os entrevistados também mencionaram o facto de o voluntariado em Portugal ser 

insuficiente (E1, E5 e E6) no qual referem que existe muito mais para fazer, não só em 

termos de recrutamento de voluntários (que são poucos), mas também no apoio das 

necessidades que acabam por não ser bem identificadas pelas instituições. 

É também mencionado por um entrevistado, E5, a perceção que o voluntariado é 

feito por egoísmo (E5) sendo mais uma questão de exibição por parte de quem o pratica, 

sendo que para este entrevistado é algo que deveria ser concretizado em segredo, ao 

contrário com o que se verifica na realidade do país. 

Por fim, o último aspeto mencionado na perceção do voluntariado é que esta 

atividade não pode substituir o trabalho efetivo e remunerado (E4 e E2) sendo que 

desde que haja condições para um trabalho permanente, os entrevistados afirmam que o 

trabalho não remunerado é desnecessário. O mesmo se aplica à situação com o nome de 

“estágio”. Os entrevistados que referiram esta perceção, recusam a elaboração de tarefas 

que substituam um trabalho efetivo. 

 

 

Valores – o que significa fazer voluntariado 

Um dos valores mais mencionados sobre o que significa fazer voluntariado, é o sentido de 

realização no qual os entrevistados (E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E8) referiram que a sensação 

de concretização de projetos já pensados, projetos estes que têm que fazer uma diferença, 

seja esta de maior ou menor escala, o importante é conseguir que esses projetos sejam 

visíveis para quem os realiza. Para os entrevistados é também importante o facto da 

atividade puder complementar a sua vida através da satisfação pessoal. 

Outro valor mencionado pela maioria dos entrevistados foi as relações calorosas 

com os outros, no qual os entrevistados (E1, E2, E3, E4, E7 e E8) mencionaram a 

importância de contacto com pessoas (família, amigos, conhecidos ou mesmo 

desconhecidos) de forma a combater a solidão, falta de comunicação e pouca cooperação 

que dominam numa multidão. Referem também a possibilidade de influenciar essas 

mesmas pessoas para contribuírem para atividades de voluntariado. 

Outro valor mencionado é o respeito por si próprio, no qual os entrevistados (E5, 

E6, E7 e E8) referem a importância de se respeitarem si próprios, pois só assim se torna 

possível ter respeito pelo outro. Também referem que é um modo de vida, no qual o 

respeito próprio permite que a atividade desenvolvida em prol de outros, é algo que também 



 

gostariam que fizessem por si. Daí o respeito por si bem como o respeito pelo outro que 

está na mesma situação. 

Relativamente ao sentido de pertença, os entrevistados mencionaram (E1 e E9) a 

necessidade de maior coesão nos grupos de forma a que esta interação combata a solidão. 

Relativamente ao valor segurança, os entrevistados apresentaram dois sentidos 

para este valor. Em primeiro, é afirmado pelo E7 que o voluntário deverá ter segurança 

como também deverá ser assegurado às restantes pessoas. O outro sentido interpretado 

pelo E5, é de que a segurança não está direcionada para o voluntário em si, mas para os 

recetores da atividade. Ou seja, a atividade deverá garantir ao recetor segurança, bem 

como não receber nada em troca, apenas dar. 

Quanto à diversão e prazer na vida, os entrevistados (E3, E4 e E9), é mencionado 

em duas vertentes. Primeiro, pela importância do prazer em desempenhar a atividade seja 

esta qual for (E4), e que este prazer seja proporcionado a outros (E9). A segunda vertente 

(E3) toma em consideração a própria personalidade do voluntário e de como esta 

personalidade influencia a procura por situações de entretenimento e situações recreativas. 

Por fim, o valor ser bem respeitado, foi apenas referido por um entrevistado (E9), na qual 

este afirma a falta de respeito pelas organizações.   

 

Uma vez questionados sobre a sua percepção do fenómeno, quanto a necessidade 

atual do voluntariado na sociedade, as opiniões foram diversas. Mostrando um painel de 

entrevistados bastante consciente em relação às necessidades da sociedade e de suas 

vítimas em relação ao voluntariado ou apoio governamental, duas necessidades se 

destacaram. Criar “Relações Calorosas com os outros” e a “Sensação de Realização” foram 

as opiniões mais compartilhadas. 

  

Valores Recusados 

Durante a escolha dos valores relativamente ao significado da realização do 

voluntariado, é de sublinhar que o valor “Emoções fortes” foi recusado pelo entrevistado 

E2 pois associa emoções fortes e novas à aventura, desafios e cenários de risco, o que 

considera já não ter a capacidade física, devido à idade, para tais feitos. 

 

Saindo um pouco da caixa, um dos entrevistados apontou “Emoções Fortes” como 

um valor vinculado a alguns tipos de voluntariado a se recusar. 

 

Como se mantém Informado 

Relativamente ao como se mantém informado acerca do voluntariado observamos 

que apenas dois entrevistados (E1 e E2) procuram, ativamente, manter-se informados, 



 

sendo que o entrevistado E1 procura fazê-lo através de terceiros e pessoas próximas que 

contactem diretamente com o meio, enquanto o E2 procura pesquisar por interesse e 

iniciativa própria. 

 

Agentes que deveriam apoiar e contribuir para o voluntariado 

A subcategoria “Agentes que deveriam apoiar e contribuir para o voluntariado” 

surge pois ao longo das questões os entrevistados foram referindo intervenientes que 

consideravam ter a possibilidade de apoiar e contribuir para o voluntariado.  

Os reformados foram mencionados por dois entrevistados (E1 e E9), o E9 ao referir 

que o voluntariado é algo que vem no “terceiro grau da vida”, algo que vem numa fase pós 

realização profissional na reforma. O entrevistado E1 fala sobre a inatividade e o ócio que 

se instalou na vida de pessoas e familiares reformados (também antecipadamente) que 

conhece, que agem como se a vida já não tivesse sentido, como se a vida tivesse 

terminado, pois já não têm filhos para cuidar e a carreira à qual dedicaram a vida inteira 

também terminou, no entanto ainda eram muito válidas pois tem um grande know-how a 

oferecer a pessoas que dele precisem, o que os (aos reformados) faria sentirem-se felizes e 

necessários para a sociedade. O E1 chega mesmo a propor que em situações recreativas, 

indivíduos reformados, pudessem estar próximos dos mais jovens (numa dinâmica avós-

netos) para partilhar as suas experiências e dificuldades de vida, o que seria benéfico, não 

apenas para os reformados, como para toda a sociedade. Outros- Outros intervenientes que 

são mencionados por três entrevistados (E1; E8 e E9), para o E1 são aqueles cuja vida, 

devido à monotonia e “mesmice” dos seus dias, perdeu o sentido e até se criam conflitos 

entre cônjuges (que até têm filhos) e que aderirem a uma causa tão nobre iria revitalizar as 

interações ao dar-lhes assunto para discutir enquanto família e passariam esses valores 

altruístas e a cidadania aos filhos, mostrando-lhes que a vida pode ser algo mais. O E8 vê o 

voluntariado como algo que qualquer cidadão (todos) poderá e deverá praticar nos seus 

tempos livres, assim como o E9 que considera que alguém que tenha o tempo e 

capacidades e o à vontade de ir para um espaço público e falar com outros também terá a 

capacidade de falar com alguém necessitado de apoio e que esteja a passar por uma maior 

dificuldade de vida.  

As instituições também foram referidas por dois entrevistados (E5 e E9) enquanto 

um potenciador do voluntariado, o E9 pelo facto de as instituições poderem com os seus 

recursos encontrar soluções para os problemas encontrados pelo voluntário e o E5 ao frisar 

que o voluntariado nem sempre é devidamente apoiado pelas instituições que poderiam ter 

o potencial para ajudar uma comunidade muito grande.  

Outro agente referido pelos entrevistados (E2; E3;E8 e E9) foi o Estado que poderia 

disponibilizar formações que tornariam o voluntário mais capaz (E3), poderia ele próprio 



 

construir infraestruturas em vez de apoiar financeiramente instituições que o entrevistado 

E8 diz que não se sabe bem o que fazem e que são um desperdício de fundos públicos. Já 

o E2 considera que os Estado é que tem de se responsabilizar pelas situações de 

fragilidade sociais e marginalidades, que o apelo constante ao um auxílio individual 

(caridade) é uma forma de desresponsabilizá-lo a ele e à sociedade dessa função, o E9 

também realça o facto de o voluntário substitui o trabalho que deveria estar a ser feito pelos 

serviços do Estado e por este motivo o Estado deveria fornecer e divulgar mais o 

voluntariado junto das pessoas. 

Quanto à percepção sobre que agentes deveriam dar mais apoio a causas sociais 

como o voluntariado, “Reformados”, “Instituições”, “Estado” e “Outros” (pessoas no geral, 

com tempo livre) se balanceiam entre as opiniões dos entrevistados. 

 

Já sobre as instituições que prestam serviço voluntário, podemos sintetizar que o 

painel de entrevistados acredita (em sua maioria) que uma boa instituição deve passar 

sensação de presença, segurança e relação calorosa mútua entre os que se voluntariam, 

carregando o nome da instituição, e os que precisam de ajuda.  

 

2. Instituições 

De que forma se deve organizar o voluntariado 

A categoria Instituições divide-se em 4 subcategorias, a primeira “De que forma se 

deve organizar o voluntariado” explora as formas como o voluntariado deverá estar 

organizado para o voluntário, o entrevistado E2 é da opinião que o voluntariado se organize 

em vagas/ campanhas para que durante determinado tempo e com um propósito 

determinado, o voluntário se sinta realmente comprometido e para que não se desgaste. 

 

 Instituições Ideias 

Na subcategoria “Instituições Ideais” dois dos entrevistados (E3 e E4) referiram 

infraestruturas e materiais que tal instituição deve possuir para ser considerada ideal, sendo 

eles os espaços verdes onde se pudesse observar a natureza como refere o E3. A 

universidade sénior é vista como um exemplo ideal para o E4, pois o voluntário tem a 

capacidade de proporcionar e ter relações calorosas com os seus alunos, sentirem-se 

realizados, terem respeito por si e por parte dos outros, tem a excitação de ter o prazer 

daqueles que o rodeiam e ajudam a dinamizar o seu trabalho, mostrando o contraste com 

as escolas para jovens, que não proporcionam tal ambiente colaborativo. Ter salas 

específicas é referido pelo E3, salas que possibilitassem o desenvolver de atividades 

físicas e manuais pois é o que aprecia mais fazer e poderia desenvolver tais atividades com 



 

séniores. 

 

Valores que a organização ideal deve transmitir 

Na subcategoria respeitante ao valores que a organização ideal deve transmitir, 

foram enumerados diversas escolhas,no entanto, um dos valores que teve mais escolha, o 

valor da Segurança, com 6 entrevistados (E1; E3; E5; E6; E8 e E9). Sendo que neste 

aspeto a segurança é apontada nos dois polos, os voluntários terem segurança para 

desenvolverem a sua tarefa e estes darem segurança a quem se encontra nas instituições. 

Portanto nas instituições deve haver segurança nos dois sentidos de quem lá trabalha e de 

quem lá está a “precisar de apoio/ajuda”.  

Passando aos valores que foram escolhidos por três entrevistados, temos Relações 

Calorosas com os Outros (E5; E8 ;E9), Sentido de Pertença (E2; E3; E7) e Diversão e 

Prazer na Vida (E1; E3; E6). Relações Calorosas com os outros, é apresentada porque é 

necessário existir uma ligação entre as pessoas, para poderem dar a assistência a quem 

precisa. Este valor também é necessário para que todos se sintam bem e porque na 

instituição ideal devia existir o sentimento de família, sendo um aspeto essencial para que 

exista confiança. Ao existir uma relação entre as pessoas, existe receptividade do trabalho 

do voluntário. Sentido de Pertença porque se deve trabalhar em grupos e deve existir 

espírito de entreajuda, porque a pessoa tem que sentir que é parte daquele projeto, que faz 

parte da organização, que faz parte daquele grupo. Sendo necessário este sentido de 

pertença para que exista harmonia. Diversão e Prazer na Vida. este valor deveria existir 

para valorizar as situações recreativas e porque a diversão é algo que deveria se conjugar 

com as atividades, sendo que esta mesma diversão poderia ser utilizada para incutir às 

pessoas a lutarem pela vida e a viverem a vida. Este valor deveria existir porque não é fácil 

os seniores adaptarem-se à vida. 

 Os valores seguintes foram escolhidos por dois entrevistados, Autogratificação (E3; 

E6), Sentido de Realização (E2; E9), Ser Bem Respeitado (E5; E7), e Respeito por Si 

Próprio (E2; E7). Autogratificação deveria ser transmitida pela instituição porque é o 

reconhecimento de algo, a recompensa que a organização tem pelo bem que faz aos 

outros. Porque deveria haver autovalorização. Sentido de Realização, porque ao se 

transmitir este valor, passaria a existir uma motivação para fazer muito pelos outros, assim 

esta é a peça que  iria acordar as pessoas da falta de motivação e de estarem entediados. 

Porque ainda podem ser muito úteis, para pessoas que estão numa situação mais precárias 

do que elas. Sendo que a realização é importante, no sentido que, apesar de as tarefas 

serem importantes e terem de estarem feitas e com resultados, só estas burocracias não 

chegam, é necessário oferecer mais às pessoas, o sentimento que se fez algo. Ser Bem 

Respeitado, deve ser transmitido uma vez que se não existir respeito uns com os outros,não 



 

existe nem um bom trabalho, nem um à vontade para se fazerem as coisas. Este valor 

também deve ser transmitido, uma vez que as pessoas vão às instituições pelo respeito que 

dão, por tratarem a pessoa como uma pessoa, portanto é necessário existir sempre respeito 

entre as pessoas e as entidades. Respeito por Si Próprio, porque a instituição tem que 

respeitar individualmente a pessoa e tem que ter princípios que as pessoas se identifiquem, 

assim como tem de respeitar as pessoas que fazem voluntariado devem, as pessoas que 

trabalham.  

 O valor que só teve uma escolha foi Excitação, sendo escolhido pelo entrevistado 

E1. Esta escolha foi fundamentada no sentido de trazer algo novo, uma nova excitação à 

vida da pessoa, de ser feliz e de tornar os outros felizes. Sendo que a instituição ideal 

deveria ter este valor. 

 

 Valores recusados 

Aqui falamos concretamente do valor Diversão e Prazer na Vida, pois foi um assunto 

abordado pelo entrevistado E2. O entrevistado aponta-nos que não se devia oferecer este 

valor pois este não deveria ser um objetivo, poderia ser algo oferecido pela instituição a 

quem lá está, mas não é só com entretenimento que se chega a algum lado. 

 

3. Vítimas 

A perceção do que é uma vítima 

A subcategoria divide-se em cinco tópicos, é alguém que sofreu uma agressão, 

alguém que tem falta de liberdade, cujo os direitos básicos foram violados, que não têm 

proteção ou ajuda e por vezes até nem tem sentido de vitimização. Os aspectos mais 

referenciados, relativamente ao que é ser uma vítima, foram ter sofrido uma agressão (E1; 

E2; E3; E4; E7; E8; E9) e ter falta de liberdade (E2; E3; E6; E8; E9). Portanto uma vítima é 

alguém que sofreu uma agressão, seja ela física ou psicológica/intelectualmente, e que ao 

ser agredida está a sofrer. A agressão pode nem ter diálogo, pode ser uma violação, maus 

tratos/espancamentos, abusos, sendo que é agredido por outros ou pela sociedade. A 

vítima é também uma pessoa que deixa de ter liberdade, uma vez que a podem privar de 

certas coisas ou dizer que não pode fazer ou ir a algum lado. Sendo que a liberdade pode 

ainda ser afetada devido a perseguições da própria sociedade, devido à orientação sexual 

da pessoa, a sua religião, a sua orientação política.  

Como referido, nos restantes tópicos, ser vítima, é existir uma violação dos direitos 

básicos (E5; E8), a pessoa não ter direitos, uma vez que existe a falta de respeito pela 

pessoa. Um exemplo é uma pessoa ser atirada para uma situação da qual não consegue 

sair e não lhe dão oportunidades para isso, sendo então excluída por não entrar num 



 

esquema que está instituída. As vítimas muitas vezes também não têm quem as proteja ou 

em as ajude(E3; E7), sejam pessoas próximas, seja a sociedade e às vezes, até as 

instituições, porque se continua vítima, não a estão a proteger o suficiente. As vítimas 

precisam de quem as ajude. Por fim, uma vítima pode por vezes nem ter sentido de 

vitimização (E2), isto é, estar a ser vítima de uma situação e não se dar conta que é vítima, 

não sabe que é vítima.  

 

Quando o tema “vítimas” é abordado os entrevistados já tem uma visão mais ampla, 

possuindo diversas percepções quanto ao significado a palavra e das formas que ela pode 

se manifestar em indivíduos na sociedade. Violação de direitos básicos, agressão física e 

psicológica, falta de proteção, sentimento de vitimização e privação de liberdade pessoal, 

como categorizamos, são violações que abrangem grande parte dos problemas enfrentados 

por vítimas em geral. 

 

Tipo de Vítimas 

Na subcategoria dos tipos de vítimas foram detectadas uma grande variedade de 

respostas, demonstrando assim que, no total das 9 entrevistas, foi apresentado um vasto 

conhecimento do que pode ser considerado uma vítima, e de que podem estas sofrer/ter 

sofrido. Para além das respostas terem sido muito variadas, foram também muito bem 

distribuídas, isto é, não houve um tipo de vítima que se destaca-se dos restantes, em vez 

disso, cada um dos tipos de vítima apresentados foi mencionado por 2 ou 3 entrevistados. 

 

Um dos tipos de vítimas apresentados, e que era previsível que fosse indicado eram 

as vítimas de violência física, sendo que este tipo foi, ainda assim, o mais mencionado, 

com 4 entrevistados, E2, E4, E7, E8 e E9, que deram como exemplos de violência física a 

violência doméstica, maus tratos de crianças, e inclusive, violações. 

 

Foram também mencionadas vítimas de violência psicológica, pelos E4, E8 e E9, 

sendo que este mencionaram sobretudo a falta de liberdade de expressão e de escolha 

como origem da violência psicológica. 

 

Também foram apontados como tipos de vitimas, as vitimas da burocracia, 

mencionadas por E2 e E5, que curiosamente são os dois entrevistados que acima 

indicaram ter feito voluntariado, aqui foram referidas as "vítimas do sistema", isto é, pessoa 

a quem lhe foi negado os meios para obterem a ajuda que necessitam. 



 

Para além das vítimas de violência física e psicológica, houve outro tipo de violência 

que foi referido, a violência doméstica, tendo sido mencionada em 2 entrevistas diferentes, 

E3 e E9. 

 

Outro tipo ainda de vítimas são as vítimas de circunstância, tendo sido referidas 3 

vezes, isto é, "vítimas da sociedade", ou seja, vítimas de algo que está completamente fora 

do seu controlo. 

 

Temos ainda como tipo de vítimas, os idosos, mencionados duas vezes, pelo E1 e 

E8, e por fim as chamadas por “ostracismo social", mencionadas também duas vezes, por 

E2 e E8, sendo que estas vítimas são aquelas em que não é óbvio que as pessoas estão a 

ser vitimizadas, isto é, pessoas de várias causas que não demonstram ser vítimas. 

 

Essa análise pode nos levar a entender que maioria dos entrevistados entende do 

que se trata ser uma vítima, identificando os tipos de maior consciência social, bem como 

os tipos que a sociedade despreza.  

 

 

Falhas para com a Vítima 

A subcategoria “Falhas para com a Vítima”, a unidade de contexto “Instituições 

(apoio desadequado/suficiente)” surge pois o entrevistado E2, por ter visto um filme, realça 

o facto de o apoio à vítima nem sempre ser completo e adequado a todas as suas 

necessidades e da vítima muitas vezes estar consciente disso, o apoio muitas vezes falta 

nas necessidades mais básicas (como pensos higiénicos) que também são caras e que 

ninguém se lembra.  

 

Na “Falta de atenção à realidade” fala-se (apenas E2) do facto de muitas vezes 

não se identificar a vitimização antes de a situação chegar a um nível físico e visível, esta 

falta de atenção muitas vezes retarda o perceber como auxiliar a vítima.  

 

Na unidade “Sociedade (descartar responsabilidades) ” dois entrevistados (E3 e 

E9) referem o facto de muita gente, por conveniência, não querer ser importunada com 

problemas alheios e que categoriza como pessoais, apesar de estar consciente da situação 

e de, paradoxalmente, culpar a sociedade da situação quando também não contribui para 

remendar a situação ao não querer envolver-se. 

 



 

De acordo com suas vivências e pressupostos, conseguimos também perceber que, 

no nosso painel de 9 entrevistados, todos acabaram citando diversos tipos de vítimas e 

problemas enfrentados por elas. Alarmantemente, de acordo com a coleta de trechos 

essenciais das falas dos entrevistados, apenas três chegaram de fato a perceber ou 

comentar que possam existir falhas da sociedade para com as vítimas – mostrando certa 

omissão social quanto ao problema, e sendo esse uma das faltas apontadas por um dos 

entrevistados, a sociedade no desprendimento de responsabilidades. 

 

 

4. Voluntariado com vítimas 

De que forma pode um voluntário ajudar uma vítima 

Na subcategoria de "De que forma pode um voluntário ajudar uma vítima" também 

obtivemos uma grande variedade de respostas, o que nos permitiu assim criar várias 

indicadores para esta categoria, sendo que dentro destes indicadores houve um que se 

destacou dos outros devido ao grande número de vezes que foi mencionado, que foi a 

reintegração na sociedade, sendo que isto foi mencionado 5 vezes, por E1, E4, E5, E6 e 

E7, ou seja, segundo estes entrevistados um dos papéis do voluntário é ajudar a vítima a 

reintegrar-se na sociedade. 

 

A segunda forma de que um voluntário deve ajudar uma vítima mais mencionada foi 

referida 3 vezes e é estando presente, e foi referida pelo E1, E2, E8, E9, que acham que 

uma das maneiras que uma vítima pode ser ajudada é tendo alguém que esteja lá para ela 

a "100%", tal só é possível quando identificado o problema a resolver. 

 

Uma outra forma de um voluntário ajudar uma vítima que foi apresentada 

frequentemente foi o ser uma ponte entidades oficiais, mencionada 3 vezes, por E3, E8 e 

E9, indicando assim que estes entrevistados consideram que o voluntário deveria 

encaminhar a vítima para uma instituição que a possa ajudar. 

 

As restantes formas de ajudar mencionadas apenas foram mencionadas uma vez, a 

recuperação de valores, ou seja, o voltar a incutir na vítima autoestima e a esperança foi 

referido pelo E1. 

 

Fornecendo bens é uma forma de ajudar que também foi mencionada, ainda que 

apenas uma vez, pelo E6. 

 



 

Por fim, as duas últimas formas de ajudar que um voluntário deve usar foram 

sugeridas pelo E3 e são a sensibilização,  sendo que neste caso isso significa tentar 

interagir com o "agressor" de forma a tentar fazê-lo perceber as consequências das suas 

ações e também a educação, isto é tentar informar a vítima sobre o que pode fazer para se 

proteger e que tipo de ações pode tomar bem como tentar falar com o agressor para que 

este se torne uma pessoa mais consciencializada e menos agressiva. 

 

Nesta amostra, os entrevistados mostram-se divididos quanto às suas percepções 

de qual a melhor forma de agir quanto voluntário em relação às vítimas, porém destaca-se a 

opinião de que a reintegração a sociedade é uma ação a ser trabalhada – 4 dos 9 

entrevistados tocaram nesse assunto, deixando temas importantes como “educação”, 

“fornecimento de bens” e “recuperação de valores” e “sensibilidade” de lado, tendo esses 

tópicos sido comentados apenas por um dos entrevistados respectivamente. 

 

Caraterísticas que o voluntário com vítimas deve ter 

Na subcategoria das características que um voluntário deve possuir para trabalhar 

com vítimas, ao longo das 9 entrevistas surgiram vários aspetos, que foram resumidos em 

quatro grandes grupo (indicadores.) 

 

O principal tipo de características que os nosso entrevistados consideram que o 

voluntário que trabalha com vítimas deve ter é ter um bom caracter, sendo que vários 

exemplos são mencionados por 7 dos 9 entrevistados, E1, E3, E4, E5, E7, E8 e E9, alguns 

exemplo destas características são ser um bom ouvinte,  ser humano, ser solidário, ter uma 

boa perceção dos sentimentos das outras pessoas, ter uma boa apresentação, uma boa 

postura, ser corajoso, ter força, entre outras. 

 

O segundo tipo de características identificada nas respostas dos nossos 

entrevistados foi o poder de gestão emocional, que foi mencionado por E1, E4, E5, E6 e 

E7. Alguns dos exemplo referidos são a capacidade de compartimentalizar as suas 

emoções, separando assim aquilo que se passa durante a atividade do voluntariado e a sua 

vida pessoal, ser emocionalmente forte, ter uma boa ginástica mental, conseguir adaptar-se 

às pessoas com quem está a lidar para trabalhar com elas da melhor maneira possível, 

entre outros. 

 

O facto do voluntário ter de estar bem física e psicologicamente também foi 

mencionado por  2 dos entrevistados, E1 e E7, que falaram de como o voluntário tem de 

estar bem consigo próprio antes de poder ajudar outros. 



 

 

Por fim, o último "grupo" de características consideradas importantes pelos nossos 

entrevistados é a formação/conhecimento do voluntário, sendo que E1, E2, E3, E6, E7, 

E8 e E9 mencionaram este ponto. Os exemplo dados vão desde o voluntário dever 

conhecer bem as vítimas, isto é, a sua situação, até ao facto do voluntário dever ser uma 

pessoa com formação profissional que lhe permita ajudar e trabalhar com vítimas. Também 

foi mencionado o conhecimento mais particular do voluntário, sendo que foi referido que o 

mesmo deveria possuir um vocabulário rico. Também foi mencionado que este ponto da 

formação e do conhecimento do voluntário é essencial pois fazer este tipo de voluntariado, 

com vítimas, sem os mesmos, pode acabar por causar mais mal que bem ao alvo do 

voluntariado. 

 

Como se pode verificar as respostas foram diversificadas, ainda que algumas 

tivesse significativamente mais entrevistados a dá-las do que outras, não foi possível 

estabelecer qualquer relação entre o facto de já ter sido ou não realizado voluntariado e a 

intenção de o realizar e opiniões dos entrevistados a esta pergunta. 

  

Segmentado quanto a forma de ação, é quase unânime (uma vez que apenas um 

dos entrevistados não tocou na característica) que um bom caráter é importantíssimo na 

personalidade de qualquer indivíduo que se proponha a se voluntariar. Contudo, “controle 

emocional”, “formação e conhecimento ” também estão muito presentes. Curiosamente 

(pela carga emotiva que esse trabalho demanda), a menos citada das categorias listadas foi 

“bem-estar psicológico e físico”, sendo lembrado por apenas dois entrevistados. 

 

 

Barreiras à prática do voluntariado com vítimas 

Quando questionado sobre barreiras que pudessem existir, não ao voluntariado 

no geral, mas ao voluntariado com vítimas, foi obtido também uma grande variedade de 

respostas, sendo que as mesmas foram agrupadas em 6 indicadores, que representam 

grupos onde podem ser inseridas as respostas dadas pelos entrevistados. 

 

Duas destas categorias foram mencionadas apenas por um entrevistado, o E2, 

sendo elas o temperamento, em que o entrevistado explica que considera ser preciso ter 

um bom temperamento para se conseguir trabalhar com vítimas e usa, inclusive, o seu 

exemplo, como sendo um mau exemplo, uma vez que diz que por vezes age de maneira 

"bruta", algo que considera não poder acontecer quando se faz voluntariado com vítimas. 

 



 

A segunda categoria é o não querer lidar numa altura específica da vida, uma 

vez que E2 admite que possa haver alturas da vida de um indivíduo em que o mesmo não 

se encontra capaz de lidar com o tipo de esforço necessário para fazer voluntariado com 

vítimas, e que noutras alturas da sua vida já esteja. 

 

O facto de a pessoa poder ela própria já ter sido uma vítima é mencionado como 

uma barreira em 4 dos nossos entrevistados, E1, E2, E3 e E4, que explicam que o facto de 

uma pessoa já ter sofrido abusos, seja que de natureza for, pode impedi-la de realizar este 

tipo de voluntariado, sendo que é mencionado por mais que um entrevistado como uma 

pessoa que já passou pela experiência de ser uma vítima fazer voluntariado nesta área 

poderia ser prejudicial para ela e para a sua recuperação. 

 

A vaidade e o exibicionismo também são apontados como entraves à realização 

deste tipo de voluntário, tanto E8 como E5 consideram que pessoas que façam voluntariado 

apenas para parecer bem ou para se exibirem não deviam ser aceites para realizar 

voluntariado com vítimas, devido à delicadeza do mesmo. 

 

Ser um assunto demasiado sensível ou ser um assunto próximo do voluntário 

também é apontado como um impedimento por E1, E2, E3, E4, E7 e E9, que referem o 

facto de que seria muito difícil para algumas pessoas lidar com o peso emocional que 

muitos dos casos de vítimas acarreta e que por isso, seria impossível a certas pessoas 

realizar esta atividade, sendo que alguns dos entrevistados acabam por usar-se a si 

próprios como exemplo de alguém que não conseguiria lidar com a experiência. Referem 

também a "vida passada" da pessoa como um impedimento, ainda que não digam 

explicitamente que o candidato a voluntário possa ter sido uma vítima, indicando 

simplesmente que algo na sua vida o pode ter deixado incapaz de lidar com um 

voluntariado tão emocionalmente exigente. 

 

Por fim e um pouco no seguimento, temos a estrutura emocional como categoria, 

sendo que neste caso em concreto é a falta de uma estrutura emocional adequada que é 

apresentado como barreira pelo E4, que refere que existem pessoas que não têm a 

estrutura emocional necessária para aguentar este tipo de voluntariado. 

Não existe nenhum tipo de correlação entre o já ter ou não praticado voluntariado e 

as respostas dadas a esta questão. 

 

Nesse mesmo contexto pessoal em relação ao voluntário, boa parte dos 

entrevistados acredita que ter sido uma vítima ou ser sensível ao assunto pela proximidade 



 

em sua vida, bem como relações pessoais podem afetar negativamente o trabalho e, por 

isso, serem caracterizadas barreiras ao desenvolvimento do voluntariado. Dois dos 

entrevistados ainda acreditam que fazer voluntariado por vaidade ou exibicionismo pode 

não ser a melhor motivação para o envolvimento com projetos do tipo. Outros dois 

diferentes entrevistados apontaram a falta de vontade (simples e pura) como fator a 

desmotivar ou mesmo a indisponibilidade em fazer indivíduos em certa altura da vida, sendo 

estas questões relevantes para serem levadas em consideração. Temperamento e estrutura 

emocional foram lembrados por apenas dois diferentes entrevistados, passando 

despercebido aos outros indivíduos que compõem a análise. 

         Apoio ao Voluntariado 

             No que diz respeito ao apoio que deveria ser dado ao voluntário, a maior 

parte dos entrevistados, 4 para cada uma delas, referiu o apoio psicológico e a formação 

dos voluntários como apoios essenciais na prática do voluntariado com vítimas. Para os 

entrevistados E1, E2, E5 e E7 é preciso uma boa preparação psicológica, acompanhada por 

uma avaliação e ajuda por parte da associação para que o voluntário consiga exercer a sua 

função mas também para  garantir que essa pessoa tenha a capacidade de lidar com as 

situações complicadas que possam surgir. A preparação e formação dos voluntários, 

referida pelos entrevistados E3, E6, E7 e E8, também é importante para dar ao voluntário os 

conhecimentos e capacidades necessárias para fazer o seu trabalho com a maior eficácia 

possível e saber atuar em todas as situações. A terapia coletiva também surge como um 

apoio necessário sendo que foi comentada pelos entrevistados E4, E5 e E9, no sentido em 

que é preciso que os voluntários estejam acompanhados e possam contar com outras 

pessoas da associação para lhes dar apoio e saberem se o que estão a fazer está bem. Em 

2 entrevistas com os entrevistados E2 e E8,  também foram comentados os recursos 

materiais e humanos, , sublinhando que é preciso que os voluntários tenham todos os 

recursos precisos para conseguir ajudar as vítimas com maior eficácia e facilidade: uma boa 

equipa de pessoas, fornecimento de transportes, facilidade de entrada em certas 

instituições,etc. Por último o acompanhamento jurídico foi mencionado pelo entrevistado E4 

que descreveu certos casos, como violações ou violência de género, em que é preciso fazer 

queixa e acompanhar as vítimas no tribunal. Desta forma é preciso um conhecimento 

legislativo e jurídico e um grupo de pessoas com as capacidades necessárias para atuar 

nestes meios. 

 

Já familiarizados no tema do voluntariado, quando questionados quanto ao apoio 

aos voluntários (e não as vítimas), devido a carga do trabalho, os entrevistados também se 

mostraram bastantes segmentados. “Apoio Psicológico”, “Formação”, “Acompanhamento 



 

Jurídico”, “Terapia Coletiva” e “Recursos Materiais” foram categorias pautadas por pelo 

menos 2 dos 9 entrevistados. 

 

Motivações ao voluntariado com vítimas 

Três dos entrevistados referiram algumas motivações para fazer voluntariado com 

vítimas, sendo estas a possibilidade de incorporar a atividade na sua profissão e o facto de 

já se ter sido vítima. A primeira motivação, referida por pelo entrevistado E2, aparece no 

sentido da divulgação das ações da APAV poder involucrar-se com outra profissão. O 

entrevistado, sendo professor, deu como exemplo a possibilidade de uma pessoa voluntária 

dar palestras no âmbito escolar para informar aos estudantes sobre a associação, alertar 

sobre os perigos e mostrar o que se pode fazer para os evitar ou resolver. Desta forma o 

voluntário conseguiria difundir a capacidade de atuação da APAV e dar contactos para 

incitar as pessoas a contactá-la e poder evitar certos crimes. A segunda motivação, foi 

comentada pelos entrevistados E1 e E4 que comentaram o facto de algumas pessoas que 

já ultrapassaram casos de violência e conseguiram seguir em frente, sentem-se capazes de 

ajudar e apoiar outras vítimas. Estas pessoas podem transmitir a sua força mostrando que é 

possível sair dessa situação e ajudar com mais eficácia aqueles que sofrem atualmente 

essa situação.  

 

De forma interessante, no tópico “motivações para se voluntariar”, foi possível 

identificar que apenas três dos 9 entrevistados se mantiveram sensíveis a questão, havendo 

coesão com o resto da análise. As motivações citadas dizem respeito a integração do apoio 

ao voluntariado em sua profissão e o estímulo de ajudar por já ter sofrido algum trauma 

passado, uma vez que tenha superado o mesmo. 

 

Predisposição para a participação no voluntariado com vítimas 

Seis dos nove entrevistados (E1, E2, E5, E6 e E8) estariam dispostos a realizar 

voluntariado com vítimas, no entanto tal só poderia ser possível se ultrapassados os 

entraves quanto às suas disponibilidades. É igualmente referido que esta é uma causa 

“nobre” e relevante para a sociedade. Ainda o E2 refere que se houvesse oportunidade, 

estaria disponível a divulgar a causa na sua própria profissão. 

Quanto aos indivíduos que negaram a participação a ajudar esta causa específica (E4, E3 e 

E7), referiram que a falta de gestão emocional os impede de puder ingressar neste tipo de 

voluntariado.  

Concluindo que a amostra em estudo está em grande parte disposta a realizar voluntariado 

com vítimas, ainda assim as barreiras que os impedem de o fazer um futuro próximo são 

um reflexo das já referidas barreiras do voluntariado (em geral). No entanto, é no 



 

voluntariado com vítimas que a personalidade das pessoas joga um factor mais relevante 

no impedimento da prática.  

 

 

5. APAV 

Como tomou conhecimento da APAV 

A APAV dá-se a conhecer sobretudo pelos meios de comunicação sendo que 

apenas uma pessoa, neste caso o entrevistado E7, ouviu falar da associação por meio de 

terceiras pessoas. Ainda houve o entrevistado E8 que teve conhecimento da APAV por 

conhecer o local físico da instituição. No que diz respeito aos meios de comunicação, o 

principal meio é a televisão e os jornais em que a APAV aparece mencionada em 

entrevistas ou notícias com depoimentos de testemunhos ou de casos, mas também em 

programas televisivos para a angariação de fundos e sócios. A rádio também aparece 

mencionada em alguns casos mas sem nenhuma comunicação em específico. O 

conhecimento da associação mostra-se no entanto bastante vaga, sendo que alguns dos 

entrevistados não se lembram de forma precisa e só ouviram falar por alto. 

 

Da análise em estudo, formado por 9 entrevistados, observa-se que maior parte, 6 

deles, conhece a APAV pela sua presença nos meios de comunicações. Apenas um dos 

entrevistados citou o espaço físico da instituição (por conhecê-lo) e um outro por através de 

conhecidos. 

 

Perceção que têm sobre a APAV 

Com estas entrevistas conseguimos perceber que a perceção sobre a APAV é na 

maioria das vezes positiva ou neutra. Tanto uma como a outra, contam com 4 entrevistados 

ao contrário da opinião negativa que apenas conta com a opinião de um entrevistado. 

As opiniões positivas, apresentadas pelos entrevistados E2, E3, E4 e E9, ressaltam 

a importância da causa apoiada e o facto de conseguir ajudar e até salvar algumas vítimas 

com o seu trabalho. A ajuda de reinserção, a proteção e intervenção rápida e eficaz são 

fatores que causam boa impressão, assim como a abrangência de casos apoiados pela 

APAV. Desta forma mostra-se como uma associação que deve ser apoiada e deve 

continuar com o seu trabalho. Estas opiniões foram sobretudo formadas por aquilo que os 

entrevistados ouviram nos meios de comunicação ou aquilo que acham que pode ser a 

atuação da APAV sem ter tido necessariamente algum contacto com esta. 



 

As opiniões neutras são causadas pelo facto de não conhecer a APAV, ou seja as 

pessoas não sabem em que áreas atua a associação ou de que formas, e não conseguem 

formar uma opinião ou preferem não pronunciar-se. 

A opinião negativa surge pelo facto do entrevistado E8 pensar que a APAV não cria 

as condições necessárias para que as vítimas fiquem a salvo. O entrevistado ressalta uma 

intervenção insuficiente e uma dispersão na atuação em alguns casos, como já ouviu dizer 

por terceiras pessoas. Apesar da opinião não ser totalmente negativa, podemos concluir 

que é a imagem transmitida foi de um trabalho incompleto por parte da APAV.      

 

Mesmo percebendo no decorrer de análise que os entrevistados não conheciam ao 

certo ou por completo o trabalho da APAV, sua atuação e foco, um deles apontou questões 

negativas em relação à instituição, considerando o trabalho da mesma ineficaz e 

insuficiente no apoio a vítimas de diversos tipos de violência. Sobrando assim 8 

entrevistados que são neutros quanto a instituição ou se mostram positivos em relação ao 

trabalho da mesma, temos uma divisão: de entrevistados que não sabem de facto o que 

opinar sobre a APAV até os que conhecem o trabalho da instituição e julgam esse 

importante e positivo para a sociedade nas áreas em que atua. 

 

Contacto com a APAV 

Apenas um dos entrevistados, o E1, já teve algum contacto mais próximo com a 

associação, sendo que aconselhou um conhecido a contactar com a APAV. No entanto o 

contacto não foi direto e nunca teve um feedback sobre o seguimento. 

 

Áreas que a APAV atua 

Quanto às áreas em que atua a APAV apenas o entrevistado E9 não conseguiu 

identificar nenhuma área, no resto das entrevistas a área mais mencionada foi a violência 

no lar, pelos entrevistados E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E8. A violência doméstica aparece 

sobretudo com casos de mulheres agredidas por parte dos seus companheiros, e menos 

nos casos dos homens. Apesar de conhecerem esta realidade, os entrevistados apenas 

ouviram falar em testemunhos e casos com mulheres e explicam este facto por serem 

casos minoritários ou por falta de comunicação. O entrevistado E4 falou sobre o facto das 

vítimas serem recolhidas em casas-abrigo para a sua proteção e os entrevistados E2 e E3 

ainda indicaram a presença das crianças nestas situações de maus-tratos. Apenas o 

entrevistado E2 referiu a violência exercida em idosos por parte dos filhos como uma das 

áreas de atuação da APAV e o entrevistado E3 referiu ainda a atuação em casos de tráfico 

de seres humanos, apesar de não ser algo muito comum em Portugal, e também no bullying 

sendo que é um crime cada vez mais recorrente. Por último o entrevistado E4 falou sobre o 



 

acompanhamento jurídico que a APAV realiza junto das vítimas e da orientação para a 

realização e procedimento de queixas. 

 

A percepção dos entrevistados quanto às áreas de atuação da APAV são, em sua 

maioria, associadas à violência doméstica. Sendo, nesse contexto, sempre visado nas 

relações conjugais e tendo a mulher como foco do trabalho da instituição – desconhecendo 

a aplicação do termo “vítima” para as inúmeras causas em que a palavra pode ser utilizada 

e onde a APAV atual quanto instituição de apoio a vítimas. 

Entretanto, nesse contexto e, mesmo que excluindo os demais casos de violência, um dos 

entrevistados acredita que exista apoio jurídico que auxilia as vítimas. 

Dessa forma, percebe-se total falta de informação dos entrevistados quanto aos problemas 

enfrentados pelos diversos tipos de vítimas ajudados e auxiliados na APAV, onde um dos 

entrevistados acredita que tráfico de seres humanos não é uma realidade portuguesa 

alarmante, mas mais comum em países africanos – sendo que mais de 1% dos casos 

registrados na APAV atentam contra a liberdade pessoal. 

 

Valores 

Na subcategoria, contacto com a APAV, apenas um dos entrevistados, o E1, já teve 

algum contacto mais próximo com a associação, sendo que aconselhou um conhecido a 

contactar com a APAV. No entanto o contacto não foi direto e nunca teve um feedback 

sobre o seguimento. 

Relativamente à categoria “valores”, os entrevistados referiram os seguintes: 

respeito por si próprio, autogratificação, sentido de realização, segurança, relações 

calorosas com os outros, ser bem respeitado. 

Nesta categoria, houve um aspeto que se repetiu ao longo das entrevistas, os 

entrevistados quando após mencionarmos a causa vítimas e a associação APAV, os 

entrevistados direcionavam na sua larga maioria, com exceção de um caso – E1, para o 

que a APAV deveria garantir às vitimas e não o que representa o voluntariado na 

associação. Também consideramos que tal aconteceu, pois, os entrevistados 

desconheciam o voluntariado na APAV, daí se focarem noutra vertente. 

Tratando dos dados que a maioria interpretou, referente à vítima, é possível verificar 

que quanto ao valor respeito por si próprio, é possível verificar que os entrevistados E3, 

E4 e E6 e mencionam a importância no caso da vítima ter respeito por si próprias, de 

reconhecer o seu valor, pois só assim terá noção dos seus direitos para prosseguir o seu 

futuro/alcançar a independência. Já o entrevistado E5 menciona um caso especifico de 

violência do qual afirma que deverá haver respeito mútuo entre todos os envolventes. 



 

No valor autogratificação, é apenas mencionado pelo E3 do qual refere-se a um 

exemplo especifico em que as vitimas deveram ter uma auto valorização para conseguirem 

lidar com a sua situação e o impacto que esta situação tem nas pessoas que lhes são 

próximas. 

Relativamente ao valor sentido de realização, o E1 mencionou que é relevante 

para a vítima pois esta é capaz de perceber que atingiu o seu objetivo de quem a apoiou (o 

voluntário), sendo que refere também que a associação conseguiu que a vítima alcançar a 

sua liberdade. Referente ao voluntariado na APAV, os entrevistados E5, E6 e E9, 

mencionam a importância do da concretização do projeto, de ver o desfecho total quando a 

vítima consegue libertar-se da sua situação. 

Sobre a segurança, este foi o valor mais mencionado pelos entrevistados (E1, E3, 

E5, E6 E7e E9), estes afirmam o que carateriza uma vítima é o medo, insegurança, daí ser 

necessário a APAV proporcionar meios para retirar as vítimas desta situação em que se 

encontra, ao fornecer apoio a todo o tipo de vítimas, bem como a proteção e conforto. 

Também há que destacar o entrevistado E8, que tendo uma perceção negativa 

sobre a APAV, menciona que não tem a noção do sentido de realização do trabalho da 

APAV, pois em alguns casos funciona, no entanto noutros não. A sua opinião já está 

condicionada pela sua perceção. Ainda assim, afirma que a segurança deverá ser o que a 

APAV proporciona. Tal visão permanece para o valor relações calorosas com os outros. 

Relativamente ao valor relações calorosas com os outros, o E9 afirma sobre o 

voluntariado estas relações são sempre indispensáveis para alguém que se encontre numa 

situação de vítima. Sendo que o voluntário deverá ser afável e respeitar os sentimentos da 

pessoa que está a ajudar. 

Por fim, quanto ao valor ser bem respeitado, o entrevistado E1 afirma que quando 

a vítima ao estado de vítima já se encontra num estado sem respeito próprio, sendo que o 

primeiro passo é garantir a restauração desse mesmo respeito para que possa voltar a 

gostar de si. Já o entrevistado E7 afirma que a vítima deverá ter o respeito por si próprio e o 

respeito pelos outros. Por fim, o E4 e E7 afirmam que a vítima deverá ser respeitada por 

outros quando pede apoio, visto ser este respeito que permitirá que a vítima respeite a si 

própria.   

 

Dos valores que os entrevistados mais ligam a APAV, observamos que a 

“segurança” (das vítimas em relação à instituição e, assim, para com a sua situação) é o 

valor mais pontuado, sendo os valores pessoais (de quem está a ser voluntariado) como a 

autogratificação e sentimento de realização e respeito social. 

 

Comunicação da APAV 



 

Relativamente à comunicação da APAV, existiram entrevistados que tinham sido 

expostos há comunicação, que tiverem opiniões diversificadas sobre a mesma, e 

entrevistados que não foram expostos. Sendo que houve ainda alguns entrevistados que 

conseguiram falar de elementos que estavam associados à comunicação da APAV (E2).  

 Dentro das pessoas que foram expostas, existem percepções positivas sobre esta 

comunicação (E2; E3), que acham que a divulgação é boa e importante, e que deveria ser 

ainda mais divulgada, para  que os agressores percebam que as pessoas que são 

agredidas podem chegar a outro sítio melhor, e porque é também importante mostrar como 

são e não são as vítimas e quem as vitimiza. Que é preciso transparência. Sendo que 

existiram campanhas muito boas, em que a mensagem passou bem.  

 Percepções negativas (E9), porque acha que existe pouco apelo, poucas divulgações de 

apelo.  

Como referido houve entrevistados que não foram expostos à comunicação (E1; E4; 

E5; E6), sendo que uma pessoa afirma que não tem ouvido muito os órgãos de 

comunicação social da APAV a pronunciarem-se,e as restantes simplesmente afirmam que 

não viram nada ou não se lembram.  

Relativamente a elementos que estão associados à comunicação da APAV, temos 

comunicação com base num fundo escuro, com recurso aos rostos humanos,com grande 

sobriedade, com depoimentos e frases curtas. Sendo também caracterizado por “silêncios 

que falam por si”. 

 

Nesse contexto todo podemos identificar falhas na comunicação da instituição, 

atualmente o grupo de entrevistados se mostra dividido e com declarações extremas em 

relação ao conhecimento da instituição e do trabalho de divulgação de suas ações. 5 dos 9 

entrevistados nunca teve nenhum contato com a atuação da APAV com a publicidade ou 

tem vago conhecimento e lembrança das mesmas. A outra parte dos entrevistados lembra 

de alguns anúncios e foi marcado por eles, conseguindo descrever campanhas impactantes 

e identificar uma característica identidade da associação na sua comunicação. 

 

Anúncio  

Entendimento da mensagem do anúncio 

Os entrevistados E2, E3, E5, E6, E7, E8 e E9 explicaram aquilo que entendiam ao 

ver o anúncio. Todos os entrevistados seguiram a linha do anuncio mostrar caras de 

pessoas aparentemente normais mas que, no entanto, qualquer uma delas pode ser uma 

vítima, ou até um agressor como foi dito pelos entrevistados E3 e E9. Ou seja, entendem o 

anúncio como uma maneira de mostrar que as caras das pessoas são apenas uma 

aparência e que as vítimas vivem escondidas no meio das pessoas e que a violência, 



 

apesar de ser bastante invisível, está presente. O entrevistado E2 achou o anúncio mais 

adequado para alertar a sociedade em geral e não para comunicar com os possíveis 

voluntários e os entrevistados E5 e E9 mostraram uma certa dificuldade em perceber a 

mensagem do anúncio. O entrevistado E9, no primeiro contacto com o anúncio, pensou 

logo num anúncio sobre desigualdades e racismo na sociedade. 

 

Assim, ignorando-se o conhecimento ou a falta dele em relação às campanhas da 

instituição (uma vez que uma campanha em específico foi dada a avaliação durante as 

entrevistas), percebe-se que boa parte dos entrevistados consegue entender umas das 

maiores marcas da APAV em suas propagandas: a máxima de que todos podem ser 

agressores, assim como vítimas. Os entrevistados em sua maioria acharam as 

propagandas eficazes e abrangentes mostrando de forma simples que todos podem estar 

sofrendo de algum transtorno, seja ele o bullying, violência doméstica ou racismo. 

 

Atitude 

Os entrevistados E2, E6 e E8 relacionaram positivamente ao anúncio e acharam que 

esta comunicação pode efetivamente funcionar a chamar atenção das pessoas, pela 

diversidade de caras presente no anúncio, como referido pelo entrevistado E6. O 

entrevistado E8 mencionou ainda a importância do anúncio e de ser uma comunicação que 

tira os direitos das pessoas, incomodando e captando assim a atenção. 

  Pelo contrário, os entrevistados E1, E4, E5 e E9 mostraram uma atitude negativa 

face ao anúncio. Em particular os entrevistados E4 e E9 apresentaram dificuldades em 

perceber o sentido e a mensagem transmitida pelo anúncio, pelo que este se mostra como 

pouco explícito, podendo servir para diversas mensagens. O entrevistado E1 ressalta que o 

anúncio é lacónico por falta de informação e visual chamativo e que desta forma não lhe 

parece que consiga aliciar  hipotéticos colaboradores nem fazer com que as vítimas vão ao 

encontro da associação. Os entrevistados E5 e E9 também mostram o anúncio como algo 

pouco interessante que não consegue captar a atenção das pessoas. 

 

Nesse ponto alguns dos trechos que podem se destacar, apontando partes 

negativas da eficácia das campanhas é que, mesmo trazendo uma mensagem clara para a 

sociedade como um todo, elas não funcionam para todos os tipos de cidadãos. Elas 

passam mais uma ideia de insegurança e alerta e não motivam, por exemplo, uma vítima a 

procurar a instituição. 

  



 

 

II.      Interpretação em Função dos Objetivos, Revisão de Literatura e 

Questão de Partida 

Objetivo 1: Analisar qual a percepção e expectativa face ao voluntariado 

 

  Este objetivo foi formulado com o propósito de perceber qual a perceção que existe 

sobre o voluntariado enquanto tema e atividade, assim como, as expectativas que um 

voluntário ou potencial voluntário com uma idade compreendida entre os 57 e os 65 anos 

têm acerca da participação e envolvimento com tal tema. 

Relativamente aos resultados obtidos, a percepção acerca do voluntariado é positiva 

sendo que este é associado ao “Remendar falhas na sociedade” sendo essencial para 

sociedade funcione melhor e que seja menos retrógrada no seu todo, os entrevistados 

tiveram ainda a capacidade heteroanalítica de reconhecer que na sociedade atual 

voluntariado ainda é insuficiente face às necessidades cada vez mais crescentes, existem 

cada vez mais vítimas resultantes de situações diversas e das fragilidades sociais a 

precisarem de apoio, devido ao contexto económico que Portugal atravessa como mostra a 

pesquisa realizada, necessidades essas que o trabalho voluntário poderia prover. O 

trabalho voluntário é, no entanto, claramente percecionado pelos entrevistados como uma 

atividade altruísta e que para assim se manter, culturalmente, considera-se que deverá ser 

algo secreto e nunca utilizado para exibicionismos pois caso ocorra perderá parte do seu 

valor e eficácia, este tipo de trabalho deverá ser significativo a nível de propósito e 

direcionado para quem realmente necessita, por este motivo, os entrevistados ainda 

referiram que o trabalho voluntário não deve ser remunerado nem pode ser utilizado como 

substituição do trabalho efetivo, pois caso tal substituição ocorra estará a ser utilizada como 

uma forma de exploração e de diminuição de postos de emprego, paradoxalmente 

contribuindo para os problemas que procura resolver. 

Os valores associados ao voluntariado mostram que é uma forma de inclusão e 

ligação com o outro mostrando e respeitando as suas necessidades e os desejos de 

enquanto indivíduos de fazerem parte de um grupo coeso e ter relações próximas, como 

uma forma de evitar a alienação e solidão da sociedade. Mostram que é ainda uma forma 

de realização pessoal, sentir que se é útil e que se pode ter um impacto real na sociedade, 

tornando-a melhor e mais coesa através das suas ações, sentido que ainda podem ter 

projetos a alcançar e a concluir.   

Apesar de toda percepção positiva, sete dos nove entrevistados nunca participaram 

do trabalho voluntário, sendo que um deles não mostra vontade para no futuro mas os 

outros 6 demonstram e gostariam de o fazer e apontam o tempo como a principal barreira à 



 

prática (o que será explicado mais elaboradamente abaixo) o que demonstra que 

percepcionam e expectam que o voluntariado seja uma atividade morosa. Apenas dois 

entrevistados fizeram efetivamente voluntariado um por fazer parte de uma Ordem e outro 

que já participou através três instituições, uma vez que a pesquisa previamente realizada 

demonstra que a insuficiência da participação dos portugueses no voluntariado deve-se a 

fatores tais como a insuficiente experiência de participação, a pouca visibilidade da ação 

voluntária e o não reconhecimento de algumas formas de ajuda, entre outros, é de frisar 

que este último entrevistado tem como hábito pesquisar e informar-se constantemente 

sobre o panorama do voluntariado o que, neste caso, demonstra que estar bem informado 

pode ser a chave para desmistificar o voluntariado e atrair mais participantes, a falta de 

visibilidade é um grande problema. 

Através da pesquisa previamente realizada constatamos que as áreas dominantes 

de trabalho voluntário são a cultura, educação, saúde e a exclusão, sendo que áreas 

emergentes como o desporto, o ambiente, consumo sustentável, o racismo, a 

intergeracionalidade e as desigualdades de género também têm ganho destaque. Quando 

questionados sobre que causas estariam dispostos a apoiar caso praticassem voluntariado 

(e mesmo no caso de quem efetivamente participou), verificou-se que o trabalho voluntário 

é prontamente associado a causas humanitárias, ajudar os outros, principalmente mitigar o 

sofrimento, a miséria, desigualdade e a solidão das pessoas (e animais), os indivíduos pela 

sua experiência de vida demonstram ter uma maior facilidade em empatizar com quem 

precisa de ajuda e de utilizarem as skills que possuem e foram adquirindo ao longo da vida 

para o tipo de voluntariado mais adequado, consideram ser o dever cívico de cada indivíduo 

em que este tem tanto a ganhar quanto aquilo que doar de si. 

Relativamente aos agentes que devem apoiar e contribuir mais para o voluntariado 

(como foi encontrado na pesquisa) os entrevistados apontaram o Estado como um dos 

agentes principais e fundamentais (confirmando o que a pesquisa diz relativamente a 

Portugal) tanto a nível de promover e divulgar institucionalmente como a nível de promover 

a formação, uma vez que os serviços de Estado não têm, muitas vezes, a competência e a 

capacidade de dar resposta a necessidades que o voluntariado poderia ajudar a suprir caso 

fosse apoiado por fundos públicos, sendo que como a pesquisa realizada aponta, as 

atividades de voluntariado não podem substituir a responsabilidade geral do Estado de 

garantir e proporcionar direitos económicos, sociais e culturais” (Conselho da União 

Europeia, 2011), ao invés de dinheiros investidos em instituições que os entrevistados não 

percebem bem o que fazem, a falta de comunicação e transparência retira credibilidade e 

competência aos olhos dos entrevistados. 

As instituições surgem ainda como o meio através do qual o voluntariado é feito e 

por isso têm de ser responsáveis por apoiar o voluntário, têm como propósito ser a estrutura 



 

sólida, previamente organizada, que organiza o que irá ser feito, como e quando irá ser 

feito, e o que irá disponibilizar os materiais e infraestruturas para realizar o trabalho, pois 

estas condições estruturais parecem ser importantes para atrair os voluntários. 

Relativamente aos valores, selecionados pela amostra, que devem ser transmitidos 

por uma instituição ideal, é de notar que grande parte das respostas são em função daquilo 

que consideram que a instituição ideal deve oferecer a quem está a ajudar e nem sempre 

àquilo que deve representar para os seus voluntários e/ou futuros voluntários. Desta forma 

todos os valores associados aos voluntários, relacionam-se com a necessidade deste último 

de fazer parte de algo maior, quer a nível da organização ou quer nível de entreajuda e 

espírito de equipa entre voluntários, a necessidade de sentir que representa e faz parte de 

algo maior que os valoriza, respeita e apoia com o que for necessário, assim como serem 

reconhecidos por isso, tendo a segurança de serem válidos e importantes para a sociedade 

ao mesmo tempo que dinamiza a sua própria vida. O que pode explicar o facto de os 

reformados serem mencionados enquanto agente que deve contribuir para o voluntariado, a 

amostra mostrou-se consciente da falta de propósito e atividade sentida por este agente 

devido ao tempo que tem disponível e por já terem terminado a fase profissional, com o 

envelhecimento e correndo o risco de se tornarem membros inativos e esquecidos pela 

sociedade, pois como mostra a pesquisa e os resultados obtidos, o voluntariado pode ser 

usado como uma forma de gestão da velhice e manter a vitalidade de tais indivíduos. 

A “Diversão e prazer na vida” foi um valor recusado o que confirma a percepção dos 

entrevistados que o voluntariado enquanto atividade tem de ter propósito e significado e 

embora seja algo algo que ofereça um certa gratificação tem de ser encarado com 

seriedade. 

Os valores associados ao cuidado que se deve ter com as vítimas têm todos como 

tema comum questões de segurança para saber como agir e ajudar apropriadamente e o 

respeito e proximidade com o auxiliado que são essenciais para que este se sinta bem 

recebido e apoiado, pressupondo que a instituição deverá formar e escolher os seus 

voluntários com base nas suas capacidades e perfil. 

  



 

Objetivo 2: Identificar que motivações e barreiras existem à prática do 

voluntariado  

Este objetivo tinha como foco entender em profundidade as motivações e barreiras 

ao voluntariado geral em Portugal sobre o target específico, de modo a combater a falta de 

informação encontrada na revisão de literatura. 

Relativamente às motivações obtidas no estudo, reuniu-se a “empatia”, “realização”, 

“aprendizagem” e “solidão”. Na visão obtida, em que o voluntariado será um assunto que no 

contexto social, moldou o passado, está ativo no presente, e será necessário no futuro, a 

“empatia” surge como o principal impulsionador à prática do voluntariado. Visto que é a 

solidariedade perante o outro, que permite corrigir os aspetos negativos anteriormente 

referidos na perceção do fenómeno (objetivo 1), como o remendar as falhas da sociedade e 

a insuficiência do voluntariado no país. 

Observando a pesquisa previamente elaborada sobre o tema, foi possível relacionar 

as motivações referidas pelos entrevistados com as quatro categorias produzidas na revisão 

de literatura (“altruísmo”, “pertença”, “ego” e “aprendizagem/desenvolvimento”), mostrando 

que apesar da reduzida informação sobre Portugal em relação ao tópico, é possível 

enquadrar os resultados encontrados nas restantes concepções elaboradas. 

 

Segundo a categorização adotada: 

- a motivação “empatia” pertence à categoria “altruísmo” - ajudar a combater as 

necessidades dos outros, através da solidariedade de modo a promover a coesão 

social; 

- a motivação “solidão” pertence à categoria “pertença” - vencer a falta de diálogo e 

cooperação presente no contexto social; 

- a motivação “realização” pertence à categoria “ego” - gratificação do eu e 

concretização de projetos visionados; 

- e, por fim, a motivação “aprendizagem” pertence à categoria 

“aprendizagem/desenvolvimento” - ensinar/partilhar conhecimento adquirido. 

 

Ainda é possível destacar a motivo “solidão”, como sendo um elemento que não se 

encontra referido na categoria “pertença” da revisão de literatura. Num contexto atual, torna-

se totalmente relevante acrescentar este contributo para a análise, pois este motivo vai para 

além do simples contacto social referido, uma vez que esta solidão envolve combater o 

estado de ‘multidão’ da sociedade, isto é, indivíduos que pouco se relacionam, 

apresentando carência de sem comunicação interpessoal entre os mesmos. Este é o nosso 

contributo (adição) para a categorização das motivações. 



 

Esta associação das motivações obtidas a categorias, só foi possível ser organizada 

de forma clara e distinta entre si, devido a uma concepção prévia de um modelo de 

motivações. 

 

Quanto às barreiras à prática do voluntariado, apesar de não ter sido elaborada uma 

pergunta direta para obter informações sobre este assunto, foi possível reter informação 

essencial a partir da perceção sobre o fenómeno de voluntariado. Sendo esta informação 

fulcral para numa fase posterior argumentar sobre a questão de partida, e sobre o alvo de 

estudo. 

Quando não estando associadas a uma causa específica, as barreiras ao 

voluntariado referem-se a situações da vida, posições ideológicas e disponibilidades das 

pessoas. A barreira mais comum é “tempo”, tendo como o principal entrave a vida 

profissional, que em parte pode explicar o esgotamento emocional e/ou físico, que impede a 

realização de outra atividade para além da já referida, profissão. Este entrave pode explicar 

o porquê da menção da reforma como uma possível solução, isto é, um período efetivo sem 

trabalho profissional contínuo, que oferece a possibilidade de realizar outra atividade. É 

também relevante referir que há predisposição para uma futura atividade de voluntariado, 

mas é a falta de tempo que impede a realização da mesma.  

Outra barreira relevante e pertinente para ser mencionada são as “diferenças 

ideológicas”, sendo apontado a falta de identificação com a instituição ou com o porta-voz 

da mesma. Assim, há uma confirmação da pesquisa previamente elaborada, no qual a 

organização, a sua imagem e a forma como comunica são fatores determinantes para a 

realização de voluntariado, caso exista falta de identificação com qualquer um destes 

fatores, é encarada como entrave que impossibilita a atividade. 

Também é mencionado as barreiras “falta de informação transmitida ou publicitada” 

bem como a “falta de consciência social”, estas duas barreiras apresentam-se como a 

incapacidade da sociedade em cumprir com o seu papel, tanto no lado institucional como ao 

nível individual, podendo considerar que uma está dependentes da outra, e vice-versa. Ou 

seja, se a informação não é veiculada, a sociedade civil não irá estar consciente dos 

problemas no tecido social. Mas o inverso também é verdade, se a sociedade civil não 

demonstra empatia por situações de carência, também não haverá cobertura das mediática 

das mesmas.  

Por fim, as circunstâncias da vida podem impedir a prática de voluntariado, 

especialmente se já se tem a cargo um familiar debilitado, tal pode ser visto como uma 

atividade que de forma informal dá auxílio a terceiros. 

 



 

Objetivo 3: Analisar quais são as percepções e expectativas face ao 

voluntariado com vítimas 

 

Este objetivo tem como intenção perceber qual a perceção e também se imagina e 

se espera do voluntariado com vítimas. De modo a ser possível analisar este tópico com a 

maior exactidão possível, dentro deste objetivo estão agrupadas um variado conjunto de 

perguntas, de modo a conduzir a entrevista do voluntariado geral ao voluntariado com 

vítimas. 

Para conseguirmos isso, e melhor se conseguir interpretar a que se referem os 

entrevistados quando falam de voluntariado com vítimas primeiro são inquiridos sobre o que 

pensam ser uma vítima, sendo que todos acabaram por dar exemplos de tipos de vítimas, o 

que permitiu obter uma ideia mais concreta de como as vítimas são percepcionadas. 

Outra questão que era importante ser analisada neste objetivo era perceber é entendido 

como o tipo ou tipos de ajuda que as vítimas deveriam receber por parte dos voluntários. 

Na questão da perceção que os entrevistados têm do que é uma vítima a grande 

maioria (7 em 9 entrevistados) concorda que uma vítima é alguém que sofreu uma 

agressão, seguido de falta de liberdade. Quando referem que uma vítima é alguém que 

sofreu uma agressão referem-se tanto a agressões físicas como psicológicas. A vítima é 

também alguém que tem a sua liberdade limitada, quer esta seja limitada por uma pessoa 

ou um grupo de pessoas ou pela sociedade em geral, tal como referido pelos entrevistados. 

Estas foram as duas percepções mais comuns, mas ainda foram referidas outras 

como vítimas serem pessoas com os seus direitos básicos violados e não terem quem as 

proteja ou ajude. Estas percepções que foram apontadas por todos os inquiridos são muito 

importantes uma vez que permitem perceber que existe uma noção geral de que a vítima 

não tem culpa do que lhe está a suceder, isto é, todos os entrevistados percepcionam a 

vítima como alguém que não tem controlo sobre a situação onde está inserida e por isto 

mesmo não é nem responsável nem a causadora da mesma. 

Para além destas percepções foi ainda referida uma noção interessante de que 

muitas vezes as vítimas não se apercebem que estão a ser vítimas, algo que vai de 

encontro à pesquisa efectuada à priori destes inquéritos. 

Posto isto, podemos concluir que o nosso target apresenta uma percepção racional 

e ampla do que é uma vítima, reconhecem que a vítima é alguém que se encontra numa 

situação fora do seu domínio e que precisa de ajuda e deve recebê-la, bem como 

mencionaram um aspeto fulcral, o facto de muitas vezes as vítimas não se aperceberam da 

situação em que estão e por isso não se conseguirem livrar da mesma, ou pedir ajuda. 



 

Relativamente ao tipo de vítimas referidos pelos nosso entrevistados, estes 

apresentam uma grande variedade de respostas, desde vítimas de violência tanto física 

quanto psicológica a vítimas de burocracias e circunstâncias, sendo que não é possível 

concluir que haja um tipo de vítima mais apontada ou mais “reconhecida” pelos 

entrevistados. 

No entanto, e tal como mencionado aquando da conclusão da percepção que existe 

do que é uma vítima, o facto de serem reconhecidos vários tipos de vítima é uma mais valia, 

uma vez que demonstra que o nosso target se encontra informado sobre os problemas das 

mesmas e não lhes é indiferente, sendo que durante a pesquisa anterior ao trabalho foi 

encontrada informação sobre diversos tipos de vítimas, corroborando assim a conclusão de 

que os entrevistados se encontram algo informados sobre as vítimas e a sua presença na 

sociedade em que vivem, ainda que existam algumas lacunas na informação que os 

entrevistados possuem. 

O mesmo se verifica quando inquiridos acerca das formas através das quais um 

voluntário pode ajudar uma vítima. Existe um maior número de inquiridos a responder 

reintegração na sociedade, seguido de “estar presente” e ser uma ponte entre as 

autoridades oficiais e as vítimas, existem ainda algumas respostas que apenas foram 

mencionadas por um dos entrevistados. Daqui conclui-se que a maior parte dos voluntários 

considera que a função do voluntário é uma de fornecer apoio a um nível mais emocional 

que físico, servindo como um apoio para a vítima, uma rede de proteção para que esta 

possa retomar a sua vida “normal”, sendo que dentro disso se inclui o servir como ligação 

entre as vítimas e a sua principal fonte de ajuda, o estado e as instituições incutidas de as 

proteger. 

 Ao contrário das questões anteriores, no que diz respeito às características que um 

voluntário deve possuir foi possível perceber que havia uma clara preferência dos 

entrevistados, essa preferência sendo que o voluntário tivesse um bom caráter/boa 

personalidade. Foram referidos vários traços que a sociedade considera positivo, como a 

coragem e a solidariedade. O conhecimento e formação foram tão referidos quanto o bom 

caráter, o que revela a importância dada pelos entrevistados a garantir que as vítimas estão 

a ser acompanhadas por pessoas capacitadas e intelectualmente capazes de lidar com os 

seus problemas. 

Para além disto também foi considerado o ter uma boa gestão emocional como uma 

característica fundamental para o exercício do voluntariado, sendo que definem essa 

mesma gestão emocional como sendo capaz de separar a sua vida e emoções no 

voluntariado da sua vida e emoções fora deste. 



 

O estar bem física e psicologicamente também foi mencionado e considerado 

relevante para um voluntário, uma vez que este tem de estar bem consigo antes de 

conseguir partir para ajudar o próximo. 

A menção destas características é muito relevante uma vez que a sua grande 

maioria vai de encontro ao que a APAV exige dos seus voluntário, conforme foi apresentado 

na pesquisa feita sobre a mesma, alguns exemplo são por exemplo, a “dimensão da 

autogestão emocional” algo que a APAV considera necessário a um voluntário que trabalhe 

com vítimas, foi apontado pela maioria dos entrevistados como uma característica que um 

voluntário devesse possuir, o mesmo acontece com a formação/conhecimento, também 

mencionada e também exigida pela APAV, e o estar bem física e psicologicamente, que a 

APAV menciona como “condições pessoais”.  

Mais uma vez a opinião dos entrevistados vai de acordo à pesquisa efectuada por 

nós e já recolhida pela APAV, o que é importante pois permite-nos perceber que o nosso 

target se encontra educado no que diz respeito à vítima e ao que pode ser feito para lhe 

prestar ajuda, uma vez que estes têm uma boa noção não só de como as vítimas são vistas 

pela sociedade mas também da sua complexidade e dos seus problemas e necessidades 

de ajuda, isto é, têm uma visão bastante abrangente do que significa ser vítima e percebem 

que, não só existem diversos tipos de pessoas vítimas das mais variadas coisas e pessoas, 

como percebem também que a mesma não tem controlo sobre a sua situação e que muitas 

vezes precisa de ajuda para não só se aperceber da situação em que se encontra mas 

também para sair desta. Este tipo de ajuda vai, de acordo com os entrevistados, ser dado 

pelos voluntários maioritariamente sobre a forma de apoio emocional e como conexão entre 

a vítima e entidades que estejam mais aptas para lhe fornecer ajuda adequada e 

profissional que seja necessária. Relativamente ao voluntário que vai estar, então, em 

contacto com as vítimas, o target apresenta uma boa capacidade de perceberem a 

dimensão e profundidade do problema e apontam características como o bom caráter, uma 

boa gestão emocional, estar bem consigo mesmo e ter formação e conhecimento sobre as 

causas com que vão trabalhar, o que vai quase completamente de encontro aos 

requerimentos que a APAV faz aos seus candidatos a voluntários. 

  



 

Objetivo 4: Identificar que motivações e barreiras que existem à prática do 

voluntariado  com vítimas 

 Este objetivo foi delineado para entender quais as motivações e barreiras que estão 

associadas à prática do voluntariado, mais especificamente, voluntariado com vítimas. 

Sendo que durante esta investigação foi possível encontrar informação para o responder, 

no entanto, no questionário não foi realizada uma pergunta direta, uma vez que seria 

demasiada intrusiva e pouco sensível. Contudo, é possível extrapolar que os motivos que 

levariam alguém a fazer voluntariado geral também se aplicariam ao voluntariado com 

vítimas. 

Relativamente às motivações que podem levar uma pessoa a fazer isto tipo de 

voluntariado, foi possível constatar um fenômeno interessante, além dos motivos 

extrapolados no objetivo 2. Esse fenômeno/motivo é uma pessoa ter sido vítima e poder 

assim ajudar os outros. Isto é, para uma pessoa que tenha sido vítima, pode haver uma 

motivação para fazer este tipo de voluntariado, uma vez que assim poderá ajudar os outros 

que estão a passar por uma situação semelhante à sua, ajudando então com a sua 

experiência. Esta motivação pode ser agregada à Empatia que é referida como o principal 

motivo na prática ao voluntariado, no objetivo 2. No entanto, à de ressaltar que essa pessoa 

deverá ter ultrapassado esta situação. 

Existindo ênfase deste facto nas barreiras ao voluntariado com vítimas. Portanto, 

enquanto barreira, ter sido vítima torna-se um dilema, no sentido, em que a pessoa poderá 

não estar convenientemente resolvida, relativamente ao assunto, e ao não ter ultrapassado 

esse tópico poderá reabrir uma ferida ou uma dor adormecida.  

Portanto, o fenômeno de ter sido vítima, é algo que não se poderá ter em conta para 

comunicação ou para qualquer contexto que envolva este tipo de voluntariado, no sentido, 

em que não é possível decifrar se uma pessoa realmente ultrapassou o seu problema ou 

não. 

Contudo, apesar da informação sobre as motivações ter sido pouco aprofundada, foi 

possível reunir um bom conjunto de informação sobre as barreiras, sendo que neste ponto 

pode-se ter em conta tanto as barreiras identificadas, como as caraterísticas que o 

voluntário deve ser, pois se não as tiver, não deverá realizar voluntariado com vítimas. 

Relativamente às barreiras ao voluntariado com vítimas, a mais recorrente e com 

mais ênfase, é, efetivamente, o facto de este ser um assunto sensível às pessoas. Portanto 

este é um tópico que mexe com as pessoas e que lhes é sensível, seja por já terem algum 

passado associado ou por simplesmente ser um assunto que lhes causa algum 

“desconforto” ou “dor”. Ao contrário do que sucedeu nas barreiras agregadas ao 

voluntariado geral, em que as barreiras eram puramente circunstanciais à sua 

disponibilidade, às situações da vida e por vezes a questões de ideológicas, neste caso 



 

específico, as barreiras assumem um caráter muito mais específico à personalidade das 

pessoas. 

Existem ainda outra barreira  mencionada, que também é importante de ser 

explorada, pois acrescenta valor a esta investigação. Esta relaciona-se com o 

temperamento e a atitude das pessoas, portanto, o voluntariado com vítimas é um trabalho 

delicado, que requer uma sensibilidade por parte da pessoa que está a ajudar, e por isso, 

características como a brutalidade no próprio discurso seria uma barreira, pois podem ferir a 

susceptibilidade da pessoa, magoando-a e colocando-a numa situação de fragilidade. 

Como referido, no objetivo 3, existe um conjunto de caraterísticas que uma pessoa 

que realiza este tipo de voluntariado deve ter, sendo que o facto de não as ter, apresenta 

uma barreira à prática do mesmo. Sejam estas ou barreiras na personalidade da pessoa, 

sejam estas barreiras que a instituição reconhece. Pois, no desenvolvimento deste relatório, 

durante a revisão de literatura, foi constatado que existem alguns requisitos que são 

pedidos, mais concretamente para instituição APAV, para se poder fazer voluntariado com 

vítimas. Sendo que estes requisitos passam pela competência pessoal, competência 

técnica e condições pessoais. Ainda no tópico dos requisitos que existem nas instituições, 

foi abordada uma barreira referente à uma questão de vaidade/futilidade, que neste caso 

deveria ser uma barreira a ser imposta pelas instituições às pessoas. Basicamente, existem 

pessoas que realizam voluntariado pelas questões erradas, mais concretamente, para 

serem vistas a fazer, e nesse sentido um dos entrevistados indicou que deveria existir esta 

barreira à entrada na instituição.  

  



 

Objetivo 5: Perceber qual o conhecimento/percepções que o público-alvo tem 

da APAV enquanto instituição e  sobre os seus serviços.  

Considerando a investigação em curso sobre o voluntariado com vítimas, e mais 

especificamente sobre a atividade numa associação concreta, a APAV, o seguinte objetivo 

tornou-se desde do início relevante para a análise. Os dados obtidos permitiram combater 

as falhas de informação identificadas na revisão da literatura sobre a perceção da 

associação. 

A perceção sobre APAV e tudo o que engloba o universo da associação, - os seus 

serviços, a eficácia da sua atuação, a imagem transmitida ao público e atividade de 

voluntariado -, estão “desarrumados” na mente do potencial target de uma campanha. A 

pluralidade de perceções, por vezes contraditórias, sobre as variáveis em estudo que 

respondem a este objetivo, é um reflexo da falta de coerência na transmissão do que a 

associação é, ou pretende ser.  

Em termos de notoriedade, a APAV é reconhecida pela totalidade da amostra em 

estudo e, se por um lado, é vista como relevante para sociedade civil devido às causas que 

se propõe a apoiar, por outro não há uma predominância de uma perceção positiva face a 

uma perceção neutra sobre a associação.  

Quanto às perceções positivas sobre a associação, regem-se pela boa impressão 

sobre a sua atuação na resolução de casos de risco, destacando-se também a consciência 

da associação sobre a abrangência dos problemas que necessitam de ser resolvidos. É 

importante destacar que apenas alguns entrevistados partilham esta opinião, sendo que os 

restantes partilham uma perceção neutra, e um caso bastante negativa sobre a mesma. Daí 

a afirmação das opiniões contradições existentes. 

  

A perceção neutra face a APAV é demonstrada pela incapacidade dos entrevistados 

em opinarem sobre a associação ou sobre o seu trabalho. Tal noção ainda identifica um 

problema maior, isto é, a carência na divulgação e consciencialização sobre situações de 

risco junto da sociedade, bem como na promoção de trabalho na associação, quer seja para 

recrutar potenciais colaboradores, como potenciais voluntários.  

Consequentemente outro entrave identificado, foi o desconhecimento da 

abrangência das áreas de atuação da APAV. Em sua maioria, a APAV está essencialmente 

associada ao apoio dado ao combate à violência doméstica, no qual foram referidas sempre 

as relações conjugais, e a mulher como principal vítima. Identifica-se ainda uma 

incapacidade dos entrevistados em associarem a sua perceção racional e ampla sobre o 

conceito de “vítima” (demonstrado no objetivo 2) às inúmeras causas que a APAV dá apoio. 

Excluindo a causa mais mencionada, ainda é mencionado o apoio jurídico.  



 

Neste contexto, ainda é possível identificar mais evidente da falta de informação dos 

entrevistados sobre os problemas das demais vítimas que a associação apoia, quando 

informado sobre a causa “tráfico de seres humanos” como sendo apoiada pela APAV, há 

um descartar da relevância para a realidade portuguesa.  

Ainda é relevante identificar, quando formulada uma perceção negativa sobre a 

associação é devido ao conhecimento de um caso próximo cuja eficácia na atuação da 

mesma foi comprometida, sendo um conhecimento que afeta toda a perceção sobre a 

associação.  

Quanto à comunicação da APAV, persiste uma opinião que é comum num aspeto - é 

possível identificar, que tanto para quem partilhou uma perceção negativa e neutra, como 

para quem partilhou uma perceção positiva, a falta de divulgação constante sobre a 

associação é visto como um problema. Mais do que uma ação publicitária pontual, os 

entrevistados identificaram a necessidade da associação divulgar de forma mais abrangente 

as várias causas que apoia. 

Ainda sobre a comunicação da APAV, o anúncio mostrado e a sua interpretação 

refletem mais uma vez a falta de uma linha coerente que posicione a APAV na mente das 

pessoas. Num anúncio que poderia ser direcionado para a amostra, a receção face ao 

anúncio mostrou-se ser bastante negativa. Foi identificado uma pluralidade de possíveis 

interpretações possíveis, sem concretização de uma só.  

Neste anúncio foi inclusive mencionado a falta de “inovação”/oportunidade de enriquecer o 

público com informação relevante, sendo que não apelava nem às vítimas, nem os 

colaboradores. 

Sobre os valores selecionados para descrição do voluntariado da APAV, estes foram 

na sua maioria direcionados para as vítimas, tal deve-se à dificuldade de expressão sobre a 

associação quando o conhecimento sobre a mesma é reduzido. O valor “segurança” é 

percecionado como o mais importante para a associação garantir às vítimas, de forma a 

estas sintam segurança para enfrentar a sua situação. Destaca-se ainda o valor “respeito 

por si próprio”, segundo o qual as vítimas têm de restaurar valor próprio de forma a 

prosseguir com o seu futuro.  

A resposta a este objetivo tornou-se desafiante, ao longo da argumentação 

destacaram-se as várias falhas por parte da associação na comunicação da sua atividade e 

promoção do trabalho disponível na mesma. A APAV é vista como não sendo coesa aos 

olhos da amostra. Não é descartada a causa que apoia, mas sim como a associação se 

apresenta ao público. Sendo que a amostra em estudo desconhece em profundidade o 

trabalho voluntário da associação, ainda é mencionado a importância da associação 

continuar o seu trabalho e investir mais na divulgação do mesmo.  

  



 

Questão de partida: Qual a percepção do voluntariado? E mais 

especificamente, do voluntariado com vítimas? 

 

Tendo em conta, a interpretação dos dados obtidos em função dos cinco objetivos 

de investigação, foi possível responder à questão partida “Qual a perceção do voluntariado? 

E mais especificamente, do voluntariado com vítimas?”. 

 

O voluntariado é percecionado como essencial para combater as falhas da 

sociedade, de forma a que esta funcione melhor, sendo que é dever da sociedade civil 

participar nesta frente, numa forma de coesão e solidariedade para com o outro. O 

voluntariado apesar de essencial, é insuficiente no combate destas falhas, que nem sempre 

são visíveis tanto no âmbito individual, como no âmbito mediático. Assim, dado a crescentes 

situações diversas e fragilidades sociais associadas à existência de vítimas, nas suas mais 

variadas formas, o voluntariado pode abranger várias dimensões de apoio, inclusive o 

voluntariado com vítimas. Sendo a prática impulsionada pelo altruísmo, bom caráter e 

conhecimento do voluntário, no entanto, a área do voluntariado com vítimas é percecionada 

como sendo um trabalho desafiante, difícil e cansativo a nível emocional pois o voluntário 

terá de se confrontar com situações fora do quotidiano e indivíduos aos quais foram 

infligidos danos dos mais variados tipos que precisam de ajuda para se recuperarem.  

 

Argumentando a anterior resposta à questão de partida de acordo com o target em 

estudo (profissionais dos 54 aos 65 anos), é possível destacar que este tipo de trabalho 

específico deverá ter como foco três entidades: o recetor da ação, a pessoa e/ou pessoas 

que numa situação impossibilitada de resolução própria, é direcionado um tipo de apoio; o 

voluntário, que de uma forma altruísta e sem procura de exibicionismo procura realizar uma 

ação com propósito; e, por fim, a instituição promotora, enquanto responsável pela 

organização o voluntariado e todos os aspetos que caracterizam o fenómeno.  

Através de uma visão metaanalítica, são identificado os demais problemas na 

prática do voluntariado no seio social. Abrangendo a necessidade de uma maior 

consciência social perante as fragilidades. No entanto, devido à indisponibilidade pessoal 

(barreira tempo), é percebido que é da responsabilidade de terceiros garantir a resolução 

dos problemas identificados, estes “terceiros” correspondem aos grupos etários, idosos e 

jovens. Esta visão “externa” aos problemas encontrados sobre o voluntariado impede que 

quando questionados sobre a falta de voluntários perante a causas existentes, haja um 

desculpar de responsabilidades.  

Não derivando somente da desresponsabilidade de consciência social, sua e alheia, 

que o voluntariado enquanto atividade não apresenta maior expressão na realidade 



 

portuguesa, pois quando noticiado, as atividades que à primeira vista são altruístas, 

enquanto que na realidade não são genuinamente sinceras. Daí ser recusado o 

exibicionismo. 

A perceção do voluntariado apresenta-se mais difusa quando não orientada para um 

tópico específico, sendo que as suas motivações e barreiras estão mais associadas a 

situações da vida, posições ideológicas e disponibilidades pessoais, entanto que abordando 

a temática do voluntariado com vítimas, as opiniões são de caráter mais específico, ligado à 

personalidades das pessoas.  

A reciprocidade deve ser garantida nos valores mais relevantes, como a segurança 

como o respeito, entre as três entidades: voluntário, vítima e instituição. Em ambos, o 

voluntário prevê a realização do seu trabalho, em que lhe é garantido segurança por parte 

da instituição, bem como para ao recetor da ação; bem como, uma forma de ver resultados 

de concretização de um projeto. 

Quando aprofundado sobre uma temática em concreto, nestes caso o voluntariado 

com vítimas, foi possível extrair que o conceito de vítimas engloba as mais variadas facetas 

(tipos de vítimas, caracterização do voluntário e tipos de apoio). Há de facto uma perceção 

da importância da causa em seio social, no entanto que não transparece pelo conhecimento 

sobre as instituições que garantem o apoio à mesma.  

O entrave ao voluntariado com vítimas não se rege pela descrença da sua 

importância, mas sim pela perceção: (1) incapacidade emocional ou de carácter; (2) 

desconhecimento das respetivas instituições que suportam este tipo de causas.  

No primeiro, quando a inaptidão na forma de lidar com a causa em questão, é algo 

que a formação poderá ou não conseguir corrigir, em termos de temperamento. 

Destacando também que a falta de conhecimento da instituição afeta a demais 

perceção da mesma, podendo ser neutra ou mesmo negativa. Tal aspeto molda a perceção 

da APAV, pois os seus esforços promocionais são pontuais e pouco abrangentes sobre as 

causas que apoia. Sendo a perceção caraterizada por um conjunto de pequenas e difusas 

noções, sem nada que confira a associação enquanto um todo coeso e relevante, em 

termos de motivo para realizar voluntariado, para as pessoas. 

Inerente aos motivos que poderão moldar o interesse na participação numa 

atividade de voluntariado com vítimas, é a etapa do ciclo de vida em que se encontra. Visto 

o target estudado não se encontra disponível nas suas condições atuais. Sendo que 

atingindo a reforma, o voluntariado pode ser percebido como uma forma de gestão de 

velhice e de manter a vitalidade aos indivíduos. 

 



 

III.      Resultados Relevantes para a Comunicação (insights) 

Ao longo da análise das entrevistas efectuadas fomo-nos deparando com diversas 

afirmações e retirando várias conclusões que são importantes para definir em que direções 

é possível encaminhar a comunicação da APAV. Isto é essencial uma vez que o objetivo 

final deste relatório é também servir como pesquisa-base à construção de uma campanha e 

é importante referenciar quais são as motivações ou barreiras, ou simplesmente 

pensamentos relevantes que possam servir como degrau para a construção de uma 

campanha de comunicação.  

É importante distinguir estes resultados das conclusões gerais, uma vez que após a 

análise das entrevistas foi possível obter muita informação, que apesar de poder ser usada 

como base de comunicação, não seria na base de comunicação que nos permitisse atingir o 

nosso objectivo, de angariar novos voluntários para a APAV. 

-O voluntariado que é noticiado não é sincero, tem de ser secreto. 

O voluntariado deve ser visto como um acto altruísta por parte de quem o pratica, 

isto é, em benefício do outro, sem nada em troca que não seja de acordo com princípios 

éticos. Quando corrompido por razões menos sinceras (egoístas) e noticiado enquanto algo 

que se faz parecer um acto altruísta, mas na realidade não é, o voluntariado perde a sua 

essência, que é colocar o outro em primeiro lugar. Esta publicitação do trabalho voluntário 

tende a valorizar os indivíduos (voluntários) que praticam a ação, que procuram esta 

mesma autovalorização. 

Para garantir que não perde a razão pelo o qual é feito, o voluntariado ser realizado 

em secreto, sem procura de exibicionismo: 

“(...) temos poucos voluntários e muitos deles é uma questão de exibição e não uma 

questão de voluntariado em si, simples. (...) O voluntariado é aquilo que é secreto, (...), e 

aqui no nosso país há pouco voluntariado secreto ou sem ser motivo de notícia.” 

 

- O voluntariado é para quem tem tempo para dar (“eu” não tenho logo não 

faço). 

Das várias barreiras identificadas, o tempo foi mencionada em todos os casos. O 

voluntariado tal como qualquer outra atividade requer tempo, e gestão de tempo requer 

priorização. A principal barreira ao voluntariado é a escassez de tempo para realizar a 

atividade, sendo o principal entrave a vida profissional que ocupa os indivíduos para além 

do seu horário de trabalho.  



 

É relevante ainda apontar que enquanto profissionalmente ativos, os indivíduos são 

pouco propícios a participar no voluntariado:  

"... além de neste momento nem sequer ter tempo. Porque como lhe digo, eu luto 

com muita falta de tempo, para gerir o meu dia-a-dia." 

"Portanto, neste momento não encararia a hipótese de ir fazer voluntariado, porque 

não tenho mesmo tempo."  

"Daí perceber que o meu dia-a-dia, não tenho tempo disponível. Ocupa-me 

inclusivamente os meus fins de semana (...), trabalho (...) quase que ininterruptamente." 

 

-A APAV deveria generalizar a sua comunicação. 

 

As causas que a associação se dedica a apoiar são na sua maioria desconhecidas 

pelo público, devido à falta de comunicação sobre as mesmas. Como solução, a APAV 

deveria comunicar de forma mais constante e abrangente, de forma a não só incentivar 

possíveis voluntários, como também garantir que a mensagem passa às próprias vítimas 

para que estar procurem apoio da associação:  

(para além da violência doméstica) “todas as outras não conheço porque também 

não são publicitadas." 

 

- Na sua comunicação, a APAV deve sustentar-se em casos de sucesso, de forma a 

combater a perceção negativa.  

 

Perante perceções negativas decorrentes da comunicação de casos em que a 

assistência da APAV não foi efetivamente eficiente, toda visão sobre a associação fica 

comprometida. Agindo de forma mais ativa junto da sociedade civil, em termos de 

comunicação, permite à associação “combater” essas mesmas perceções.   

"É, acho que a APAV é pouco interveniente porque não dá… como é que eu hei de 

explicar… não dá necessárias condições para que a vítima” 

 

“Quer dizer, não posso dizer que seja totalmente péssima, mas tenho alguns 

conhecimentos que não tem sido muito famosos, pessoas que vão e depois passado um 

tempo aparecem mortas, não é.” 

 

-O conhecimento que os entrevistados têm da APAV, faz com que esta não importe 

não é esta que incentiva os voluntários a trabalharem com vítimas. // A APAV que as 

pessoas conhecem, não importa (como incentivo ao voluntariado).  

Numa pluralidade de perceções sobre a APAV, por vezes contraditórias, há um 

consenso que a APAV não é concreta na mente do target. Havendo uma incoerência entre 

o que a associação se propõe a ser, e como é percecionada.  



 

A sua existência é, no entanto, reconhecida como relevante pelas as causas que 

apoia, e se retirados os entraves/condicionamentos à prática do voluntariado em geral, que 

se refletem no voluntariado com vítimas, há uma disposição de participar no voluntariado 

com vítimas. Ou seja, a predisposição é no âmbito da causa, sendo a APAV vista como um 

meio para chegar a um fim.  

O impacto relativo junto de potenciais candidatos a voluntário deve-se à falta de 

informação sobre a abrangência das causas da APAV, trabalho a ser desenvolvido no 

âmbito do voluntariado e a seu papel concreto na ajuda às vítimas. Para o target, somente a 

associação enquanto motivo à prática de voluntariado, não desperta o interesse suficiente 

para uma alteração no seu comportamento (disponibilizar-se a ser voluntário): 

 

(sobre a APAV): "Não conheço muito bem a APAV, sei que é o apoio à vítima, portanto não 

conheço muito bem o que é que ela faz nem como é que faz." 

 

(sobre a comunicação da APAV): "...as pessoas olham para aquilo uma vez e pensam "Ah, 

mais uma". Deveriam insistir divulgar, consciencializar de que aquilo não é só uma 

mensagem publicitária e que aquilo é uma associação que abrange várias causas. Mas não 

é assim com uma passagem de vez em quando." 

 

(sobre a comunicação da APAV, mais especificamente sobre o anúncio) “Desperta-me para 

uma meia dúzia de interpretações possíveis, sem ter a noção qual seria aquela... qual 

aquele caminho que eu deveria escolher (...)” 

 

 Face à falta de conhecimento sobre a associação, a forma como os indivíduos 

chegariam à atividade da mesma, seria segunda a seguinte dinâmica: 

(1) Identificação das situações de maior carência (um conhecimento amplo 

sobre fragilidades sociais, é relevante quanto primeiro passo para 

reconhecimento da necessidade de ajuda); 

(2) Disponibilidade para a prática do voluntariado (já deverá haver um 

reconhecimento da importância desta atividade. Agora, a esta noção junta-se 

a disponibilidade para a dedicação a esta atividade, devido a alterações 

significativas na sua vida) 

(3) Voluntariado com vítimas (de forma a combater as situações de maior 

fragilidade, o indivíduo reconhece que o seu papel passa por se voluntariar 

para a causa “vítimas”) 

(4) Organizações que apoiam (pesquise por interesse próprio das associações 

que se dedicam a combater este tipo específico de situações) 



 

(5) APAV (chegada à associação mais relevante para realizar o trabalho, a sua 

seleção irá depender se o indivíduo detém uma perceção positiva, neutra ou 

negativa). 

 

-Há um conhecimento abrangente sobre o conceito de “vítima” e do que esperar do 

voluntariado com vítimas 

A percepção que o target tem das vítimas, do tipo de apoio que estas devem receber 

e das características que um voluntário deve apresentar vão ao encontro do que APAV 

exige dos seus voluntários, isto é, o nosso target está educado no que diz respeito à 

perceção do que é uma vítima e do que esperar do voluntariado com vítimas. Como tal, 

para futura comunicação, este seria um aspeto no qual a campanha não se deveria focar.  

 

-Acusam a sociedade de falhar para com as vítimas, mas desculpabilizam-se, 

ignorando o facto de que também fazem parte dessa mesma sociedade. 

Existe a consciência e a acusação das falhas da sociedade para com as vítimas, no 

entanto o indivíduo parece excluir-se da sociedade quando tece as críticas talvez por, 

inconscientemente, não querer atribuir a si próprio a responsabilidade ou por se sentir 

incapaz de causar mudanças significativas. 

 

- O nosso target não deve ser o alvo da comunicação para um voluntariado imediato, 

visto estes não se mostrarem dispostos a fazer voluntariado nesta fase da sua vida 

(preferindo aguardar pela reforma).  

(O voluntariado, para o nosso target, pode ser encarado como uma forma de se manterem 

ativos na velhice ou de darem continuidade à sua vida profissional). 

 

O target estudado mostra que pode não ser o mais adequado ao trabalho voluntário (com 

ou sem vítimas) pois, uma vez, que sentem que a vida profissional ainda lhes ocupa grande 

parte do tempo e como se encontram tão perto da reforma, preferem terminar a carreira 

para depois, com o tempo livre que terão, poderem dedicar-se a tais atividades. No entanto, 

e já foi mencionado nos resultados acima, muitos têm a consciência de que a reforma pode 

significar uma redução drástica de atividades e até criar uma sensação de falta de propósito 

na vida, coisa que o voluntariado com vítimas poderá mudar. Desta forma torna-se viável o 

voluntariado enquanto opção na reforma, podendo mesmo mostrar-lhes que nunca 

precisam de chegar a um ponto de estagnação e que a atividade voluntária poderá ser um 

próximo nível/patamar a alcançar no seu contributo para a sociedade e na sua evolução 

enquanto indivíduos.     



 

 

“Ah há muitas pessoas que atualmente, a vida não faz sentido e a vida não faz sentido, 

porquê? Porque chegaram à fase da reforma e conheço “N” situações, e conheço amigos, 

conhecidos, familiares que não saem de casa porque a vida terminou." 

 

Falhas Identificadas 

Após a execução das entrevistas e da análise das mesmas, bem como após termos 

respondidos aos objetivos e à questão de partida, podemos afirmar que encontrámos vários 

erros ao longo do trabalho. Um dos erros mais crassos que cometemos foi, apesar de 

termos como um dos objetivos perceber quais as motivações e barreiras ao voluntariado 

com vítimas, nunca, ao longo do nosso guião, questionamos o entrevistado sobre isso e por 

isso a informação que obtivemos nesse aspeto foi através de outras questões. 

Apercebemo-nos também, ao longo da análise das entrevistas, que algumas 

questões quebraram o ritmo da entrevista e teriam feito mais sentido se a sua ordem tivesse 

sido trocada. Isto é especialmente notado na questão em que pedimos ao entrevistado para 

completar uma frase, sendo que em todas as entrevistas foi sentida uma quebra no ritmo da 

mesma. 

Para além disto, ainda na entrevista, verificou-se um outro problema, o facto de 

algumas perguntas terem sido recebidas com bastante resistência em certas perguntas, 

especialmente nas que envolviam os valores, utilizando o método dos cartões, sendo que 

os entrevistados nem sempre entendem o contexto e acabaram por responder de forma 

diferente da intencionada, redirecionando a pergunta para as vítimas, em vez de aplicarem 

os valores a si próprios. 

No entanto, estas respostas permitiram obter uma nova perspectiva e novos dados 

que vieram enriquecer a nossa investigação, acabando por colmatar uma das falhas 

mencionadas acima, o facto de não termos inquirido sobre as motivações para a realização 

do voluntariado com vítimas, acabou por ser respondido aqui, em certa parte. 

 

 

 

  



 

Conclusão  
Com a realização desta investigação procurou-se responder à questão de partida -

“Qual a percepção do voluntariado? E mais especificamente, do voluntariado com vítimas?”, 

sendo que foram abordados quatro tópicos fundamentais para o conseguir fazer: o 

voluntariado geral, vítimas, o voluntariado com vítimas e APAV, através da metodologia 

qualitativa usando como instrumento um guião elaborado pela agência, cujos resultados 

foram analisados com o auxílio de uma grelha de análise de conteúdo. 

 

Após a análise pudemos concluir que o voluntariado enquanto ação é percecionado 

pela amostra como sendo algo fulcral ao funcionamento e evolução sociedade enquanto 

todo promovendo a sua coesão, colmatando as suas fragilidades, mais diretamente através 

das vítimas das falhas da sociedade e através do voluntariado com vítimas. O voluntariado 

com vítimas mostrou ser percecionado como algo difícil, moroso, cujo participante teria de 

estar dotado de características intrínsecas e conhecimentos que o permitissem lidar com a 

situação. Foi ainda possível retirar insights acerca das percepções existentes sobre o 

voluntariado que serão basilares a uma futura elaboração de uma campanha para o cliente 

APAV. 

 Concluída esta análise, foi também possível perceber falhas inerentes ao guião 

elaborado e utilizado, assim como, aquando do processo de recolha de dados (as 

entrevistas) sendo que estas falhas influenciaram as respostas obtidas, ainda que não muito 

negativamente, e consequentemente as conclusões retiradas existindo questões para as 

quais os dados obtidos poderiam ter sido mais completos, ainda assim conseguimos dar 

resposta a todas as questões analisando as entrevistas como um todo. 

 

 Concluímos que no que toca ao voluntariado, especialmente ao voluntariado com 

vítimas é necessária a existência de uma comunicação institucional mais intensa quer por 

parte dos Estado quer por parte das instituições, nomeadamente, da APAV, pois tem se 

perdido possíveis voluntários (dos 57 aos 65 anos) porque estes não estão suficientemente 

educados e informados sobre o assunto e desta forma criam toda uma mística de 

dificuldade em torno do trabalho voluntário que nem sempre corresponde à realidade e que 

os repele de participarem no presente. O voluntariado tem um potencial imenso a oferecer à 

sociedade caso ganhe o destaque necessário. 
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