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O que vamos falar…
• O que é o Voluntariado

• Os agentes do Voluntariado

• Categorias de Voluntários

• Equívocos

• Elementos-chave na Gestão de Voluntariado

• Alguns dados estatísticos

• O processo de Gestão de Voluntariado

• Gestão das expectativas

• Projeto VOAHR Municípios









Definição planetária de voluntariado

• É uma atividade relativamente incoerciva.

• Realizada com intenção de ajudar.

• Sem pensamento primário ou imediato de ganho financeiro.

• É trabalho, não brincadeira.

Ivan Scheier











agentes do 
voluntariado

voluntários

empresas

entidades 
governamentais

entidades da 
economia social

Entidades 
educativas



Categorias de voluntários

• empenharam-se durante mais de um ano como líderes líderes 
empenhados

• participam em cinco ou mais projetos por ano 
por mais de um ano, tornam-se líderes de equipa 
e/ou assumem outros papeis de liderança.

voluntários 
plenamente 
envolvidos

• participam em cinco ou mais projeto por 
mais de um ano

assíduos de confiança

• completam entre dois a quatro 
projetos por ano por apenas um ano 

colaborares de curto prazo

• participam em apenas um 
projeto anualmente

colaboradores episódicos

• pedem ou vão às sessões de 
orientação/formação, mas 
não se inscrevem num 
evento ou projeto

consumidores

Realizado a partir de texto em McCurley, S. e Lynch, 2011, pág. 10



Equívocos
acerca do 
voluntariado
Fonte: UNV (2011). State of the World’s 
Volunteerism Report. [Em linha] Disponível em 
<http://www.unv.org/en/swvr2011.html>. 
[Consultado em 10/04/2012] , p. 8-12

Apenas formal
Sociedade civil 

apenas 

Levado a cabo por 
pessoas 

instruídas e 
abastadas

Do domínio de 
amadores sem 
competências 

nem experiência 

As mulheres 
constituem a 

maior parte dos 
voluntários 

Jovens não 
praticam 

voluntariado

Realizado através 
de atividades 

face-a-face

Deveria estar 
forma dos limites 
da intervenção do 

Estado

Não tem custos

http://www.unv.org/en/swvr2011.html


Elementos-chave para o sucesso de um 
programa de voluntariado

beneficiários 

colaboradores 
assalariados

voluntários

família dos 
voluntários

dirigentes 
voluntários



Se existisse um país chamado a 
“Terra do Voluntariado”

Milhões de 

pessoas

1 China 1.306 

2 India 1.094 

3 EUA 296 

4 Indonésia 229 

5 Brasil 186 

6 Paquistão 158 

7 Bangladesh 144 

8 Rússia 143 

9 “Terra do Voluntariado” ca. 140 

10 Nigéria 129 

11 Japão 128 

Fonte: Volunteering – Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project; 
Population: United States Census Bureau (UNV, 2011, p. 20)



% das organizações do 3.º Sector por 
categorias

59%

33%

7%

1%

Associações de Solidariedade Social

Fundações, Paróquias e outras Org. Religiosas

Santas Casas da Misericória

Sindicatos, Federações e Confederações

Fonte: a partir de dados fornecidos pelo CNPV



% de instituições com actividades 
desenvolvidas por voluntários

88,3

80,6

63,9

40,8

44,1

44,4

18,7

18,4

participação nos órgãos sociais

Tarefas de Gestão/Direcção

Tarefas administrativas

Apoio directo aos beneficiários

Angariação de fundos

Divulgação/Promo. Instituição/ Campanhas Inform. Ao Público

Venda de Produtos

Outras Actividades

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fonte: (OEFP, 2008, p. 12)



Processo de gestão de voluntariado

1.Planeamento 
do programa de 

voluntariado

2.Organização do 
programa de 
voluntariado

3.Elaboração de 
perfis de posto

4.Recrutamento
5.Entrevista e 

Seleção
6. Preparação 

dos voluntários

7.Supervisão 
8.Avaliação e 

motivação
9.Reconheci 

mento 



Manual disponível online aqui 

http://www.voahr.com/files/uploads/MAGV_voahr_2015 corrigido.pdf








Vídeos 

• Agradecimento voluntários
• https://www.youtube.com/watch?v=LUa9Zgnjul4

• Ryan
• https://www.youtube.com/watch?v=uwasmaVHnxE

• https://www.youtube.com/watch?v=iN05L34BfIc

https://www.youtube.com/watch?v=LUa9Zgnjul4
https://www.youtube.com/watch?v=uwasmaVHnxE
https://www.youtube.com/watch?v=iN05L34BfIc


Gestão de 
expectativas



O que são expectativas?

EXPECTATIVA = FANTASIA
• Idealização do que desejaríamos que acontecesse no futuro

• Dependente de inúmeros fatores interdependentes

• Em grande medida externos – logo, fora do meu alcance de 
influência 

• E, por isso, extremamente difícil de acontecer exatamente como o 
imaginamos
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O que é o VOAHR?
Voluntariado Organizado para uma Ação Humanitária de Referência

• Marca Registada Nacional de classe 35 e 41 



Piloto já testado

• Implementado o projeto-piloto com grande sucesso junto de ONG 
(2014-16)

• Demonstrada a inovação social do projeto por dissertação de 
Mestrado em Economia Social da Universidade Católica



Escalabilidade e Replicabilidade

• A escalabilidade e replicabilidade está a ser implementada num 
projeto de 3 anos (2018-2021) no território Metropolitano do Porto 
junto de 14 municípios, designadamente: Espinho, Gondomar, Maia, 
Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Porto, Póvoa de Varzim, S. João da 
Madeira, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila do 
Conde, Vila Nova de Gaia.



Recomendações do estudo
Avaliação dos Bancos Locais de Voluntariado | Instituto de Ciências Sociais 
|Universidade de Lisboa | Ana Delicado e Marta Varanda

• Diagnóstico do voluntariado por concelho

• Articulação de esforços entre câmaras municipais e organizações 
não-governamentais

• Criação de um sistema informático de base de dados adaptado ao 
trabalho dos BLV

• Articulação entre BLV de concelhos limítrofes para o intercâmbio 
de voluntários e organizações promotoras

• Formação de formadores para técnicos dos BLV

• Promoção de Encontros Nacionais de BLV



Maior inovação

• Tudo possível graças ao processo 
CADEI

Avaliado por um trabalho 
científico (Tese de Mestrado 
em Economia Social da 
Universidade Católica): 
concluiu que o projeto e a 
metodologia são um exemplo 
de inovação social. A 
metodologia de Gestão de 
Voluntariado proposta às 
organizações participantes 
foi adotada em pleno por 
74% das organizações.



Eixos de atuação

1.

Apoio às 
estruturas 
municipais de 
voluntariado

2.

Capacitação 
agentes de 
voluntariado 
(CADEI)

3.

Voluntariado 
Inclusivo (VI)

Entidades 
educativas

Empresas

BLV

Voluntários

ONG



1. Apoio às estruturas municipais de 
voluntariado

Bancos Voluntariado 
desenvolvem papel 
importante 

Receberão formação 
especializada de 
grande qualidade

Terão apoio 
personalizado 
através de 
consultoria

Criação de Manual 
de Gestão do BLV



2. Capacitação agentes de 
voluntariado (CADEI)

ONGs acolhem 
voluntários

Receberão formação 
especializada de 
grande qualidade

Terão apoio 
personalizado 
através de 
consultoria

Criação de Manual 
de replicação CADEI



3.Voluntariado Inclusivo (VI)

Estudo 
opinião 
pública

Campanha 
educação para 
VI

Criação Bolsa 
ONGs e sua 
formação e 
consultoria

Seleção, 
orientação 
vocacional, 
integração de 
voluntários

Manual de 
implementação 
e gestão de 
projeto de VI 
nos BLV



Técnicos Bancos 
Locais de Voluntariado

Voluntários

Gestores de 
Voluntários de ONGs

Pessoas em situação 
de exclusão social

Beneficiários 
projeto



Parcerias para o Impacto
VOAHR Municípios

+ de 3.400 
beneficiários

19 
formações; 
1.152 h de 
consultoria

1.000 
voluntários 
abrangidos

1.800 
participantes 

eventos

180 gestores 
de 

voluntários 
aptos

640 
formandos

301.000€

3 anos

14 Municípios



Produtos
Instrumentos de replicação e sustentabilidade do projeto

Manual de 
apoio  às 

estruturas 
municipais de 
voluntariado

Manual de 
capacitação em 

voluntariado 
municipal 
(CADEI)

Manual de 
implementação 
de projetos de 
voluntariado 

inclusivo

Relatório de 
impacte do 

projeto 



O que faz o VOAHR?

• BLV acedem a instrumentos e técnicas  inovadoras 

• Fornece formação e consultoria com as mais recentes técnicas aos 
técnicos do BLV

• Gera um elevado impacto nos voluntários e organizações

• O mais importante: os beneficiários das ações de voluntariado 
vêem a sua situação de vulnerabilidade reduzida e/ou erradicada



Valor acrescentado para os Municípios

1. Capacitar os seus funcionários dos BLV, as ONG e os voluntários 

2. Aumentar o impacte dos BLV 

3. Maior envolvimento dos outros agentes de voluntariado

4. Resolver com maior eficácia os problemas sociais através de um 
voluntariado de forte impacte

5. Integração de mais voluntários nas organizações



Atividades mestras

Levantamento 
necessidades

Reorganização 
ou criação BLV

Formação Consultoria
Voluntariado 

Inclusivo



Resumo atividades
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Levantº Necessidades 

Consultoria a técnicos 
Bancos Locais de 
Voluntariado e de ONGs

Formação de 
Formadores em 
Iniciação ao 
Voluntariado

Curso de Iniciação ao 
Voluntariado
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Workshop à medida 
técnicos (continuidade 
BLV)

Curso de Gestão de 
Voluntariado (ONGs e 
técnicos dos BLV)

Formação à medida 
sobre voluntariado 
(simultâneo c/ CGV)

Autodiagnósticos 
processo gestão de 
voluntariado

Dia D - Mudança de 
hábitos e rotinas
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Estudo de opinião 
pública sobre VI e 
Campanha 

Criação de Bolsa de 
ONGs com Oport. 
Voluntariado

Formação ONGs
acolhedoras

Orientação Vocacional 
de Voluntários

Formação de 
voluntários (e seus 
acompanhantes) 

Integração dos 
voluntários

Consultoria 
ONGs+técnicos BLV

E
ve

n
to

s 
p

ú
b

li
co

s

Cerimónia inaugural

Evento reconhecimento 
voluntários

Lançamento Manual 
Centro de Voluntariado

Tour Câmaras 
Municipais-Divulgação 
Impacte projeto

Conferência final



Pictograma
do projeto

Instrumentos de replicação do projeto:
• Manual de implementação/ reestruturação das estruturas municipais de 

voluntariado
• Manual de implementação processo inovador capacitação (CADEI)
• Manual de implementação de projetos de voluntariado inclusivo
• Relatório de impacte do projeto





Obrigada

Sónia Fernandes, presidente Pista Mágica

Tm 914 511 359 | Email sonia.fernandes@pista-magica.pt

www.pista-magica.pt | www.voahr.com

mailto:sonia.fernandes@pista-magica.pt
http://www.pista-magica.pt/
http://www.voahr.com/


Criado em 1985 pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas tem o objectivo de 
divulgar o voluntariado mundialmente 
e incentivar a participação de novos 
voluntários em projetos sociais.

“O Voluntariado é, de facto, a expressão 
definitiva de tudo aquilo que significam 
as Nações Unidas.”

Kofi Annan
Secretário-geral da ONU (1997 e 2006)

Nobel da Paz em 2001



Sónia Fernandes

Tlm: 914 511 359

sonia.fernandes@pista-magica.pt

www.pista-magica.pt

mailto:sonia.fernandes@pista-magica.pt
http://www.pista-magica.pt/

