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Editorial

Decorreu no dia 5 de dezembro o Dia Internacional dos 
Voluntários cujo objetivo é a celebração daqueles que pela 
sua forma de atuar no quotidiano, contribuem para fazer 
do mundo um lugar melhor para se viver.

Cada vez mais se torna necessário lançar o desafio a 
novos voluntários, mas igualmente reconhecer e celebrar 
a atividade daqueles que, nas suas comunidades de vida, 
através da dádiva do seu tempo livre, energia, devoção, 
saber e experiência, contribuem para melhorar o percurso 
do próximo.

Os voluntários fazem efetivamente a diferença: o esforço dos 
voluntários além de trazer imensos benefícios à sociedade 
como um todo, é também muito gratificante para todos e 
cada um dos voluntários.

O Dia Internacional dos Voluntários, em boa hora instituído 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, é dedicado a 
todos os voluntários, que contribuem diariamente para 
fazer a diferença da sociedade como um todo:

Obrigado Voluntários !
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Noticias do CNPV

Sessão Comemorativa do Dia Internacional dos Voluntários

O Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado 

(CNPV) organizou, no passado dia 5 de dezembro, 

uma sessão comemorativa do Dia Internacional dos 

Voluntários, que decorreu no Auditório da Companhia 

de Seguros Lusitânia, em Lisboa. Para esta sessão 

tivemos a colaboração do Montepio, que não só cedeu 

o espaço, como assegurou o funcionamento da sessão 

e o café de boas vindas.

O Dia Internacional dos Voluntários foi instituído por 

uma Resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas, de 17 de dezembro de 1985, que 

convidou todos os Governos a celebrar anualmente este dia. Em Portugal, cabe ao CNPV a 

responsabilidade da sua comemoração, a nível nacional.

Na sessão de abertura intervieram o Presidente do 

Conselho de Administração do Montepio, Tomás 

Correia, a Presidente do CNPV, Elza Chambel, e 

o 1º Presidente do CNPV, Acácio Catarino.

Os 3 projetos do painel foram apresentados pela 

Vice-Presidente das Conferências de São Vicente 

de Paulo, Alda Couceiro, pela Presidente da 

Associação Ajudaris, Rosa Vilas Boas, e pelo Gestor do Projeto Gastagus, Nuno Amarante, 

tendo a moderação ficado a cargo de Paula Guimarães, da Fundação Montepio.

Por último, a jornalista Fernanda Freitas deu o testemunho do seu papel no Ano Europeu do 

Voluntariado/2011 e Monsenhor Victor Feytor Pinto fez o balanço do que tem sido a atividade 

do Voluntariado em Portugal promovida pelo CNPV.

Sua Excelência o Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Pedro Mota Soares, 

enviou uma mensagem ao CNPV, que foi lida pela sua Presidente.

Esta sessão, que pretendeu ser um tributo ao 

trabalho dos voluntários, decorreu em auditório 

lotado, com forte aplauso dos participantes e 

satisfação sentida por todos os voluntários 

presentes.

Bem Haja aos Voluntários!
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Reconhecimento

GASTagus vence Prémio Voluntariado Jovem Montepio

O Projeto GASTagus, Grupo de Ação Social do Tagus (Porto Salvo), foi o vencedor da 3.ª 

edição do Prémio Voluntariado Jovem Montepio, numa cerimónia de apresentação dos 

projetos finalistas, que teve lugar na Sede do Montepio, em Lisboa, no passado dia 16 de 

setembro. 

Tratou-se de uma iniciativa da Fundação 

Montepio, no âmbito da sua politica de 

Responsabilidade Social, e da Lusitânia 

– Companhia de Seguros, destinada 

a reconhecer, promover e divulgar o 

voluntariado jovem e suas atividades e a 

estimular a apresentação de projetos inovadores ou apoiar a continuidade de projetos já 

em curso, cujo prémio foi de vinte e cinco mil euros.

O Júri atribuiu ainda, a título excecional, quatro menções honrosas aos 4 projetos 

finalistas (três mil Euros a cada), selecionados de entre 38 candidaturas apresentadas 

por Associações, IPSS, ONGDs, Fundações, Agrupamentos de Escolas, Universidades, 

entre outros: 

- “Transformers” , apresentado pela Associação Juvenil Transformers (Lisboa);

- “Make it Possible”, apresentado pela Associação Internacional de Estudantes de Ciências 
Económicas e Comerciais (Lisboa);

- “Just a Change”, apresentado pela Associação Just a Change (Lisboa);

- “Nô Djunta Mon”, apresentado pelo Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária   
(Porto)

  
“... entender que o voluntariado é uma oportunidade para se enriquecerem e se realizarem 

pessoalmente, que ser voluntário não é apenas dar mas também receber e que não é 

fazer apenas quando apetece mas de forma disciplinada, com grande entrega, muito rigor 

e compromisso “, afirmou Tomás Correia, Presidente do Conselho de Administração do 

Montepio. 

5.ª Edição do Troféu Português do Voluntariado 

A Confederação Portuguesa do Voluntariado (CPV) lançou, em 2013, a 5ª edição do 

Troféu Português do Voluntariado. Este prémio, atribuído anualmente pela CPV, tem como 

finalidade homenagear o trabalho dos voluntários e incentivar a prática do voluntariado.



  

5

Reconhecimento

José Maria Gonçalves Martins foi o voluntário vencedor 
da 5ª edição do Troféu Português do Voluntariado, cuja 
cerimónia de entrega decorreu no passado dia 5 de 
dezembro (Dia Internacional dos Voluntários), por ocasião 
da feira “Portugal Maior”, na qual a CPV participou.

José Martins é o responsável pelo projeto “Fora de Portas 
com S. Rafael”, da organização “Casa da Saúde de S. João 
de Deus”, em Barcelos. Este projeto tem como objetivos 
incentivar a participação independente dos doentes nas 
atividades básicas da vida diária, fomentar a participação 
dos destinatários na comunidade, diminuindo o seu 
estigma, de modo a desenvolver a sua integração social.

Este ano, a CPV recebeu 23 candidaturas (um acréscimo 
de 9, face a 2012) de várias organizações e de diferentes 
localidades do país.

Concurso Capital Europeia do Voluntariado

O Centro Europeu do Voluntariado (CEV) lançou um 
concurso para eleger a Capital Europeia do Voluntariado 
2014, no âmbito do Ano Europeu dos Cidadãos em 2013.

Esta iniciativa teve como objetivo promover e desenvolver 
o Voluntariado a nível local, reconhecendo as cidades 
que apoiam esta prática nas suas comunidades, tendo 
por base as recomendações do Relatório do P.A.V.E. 
(Agenda Politica para o Voluntariado na Europa). Um dos 
critérios considerados foi a capacidade de promover e 
facilitar o intercâmbio de voluntários.

As candidaturas decorerram até ao passado dia 1 de 
outubro, tendo sido anunciadas na Conferência do CEV, 
que decorreu em Sarajevo (Bósnia Herzagovina), no 
passado dia 3 de outubro.

A cidade de Guimarães, que tem como elemento chave o Banco Local de Voluntariado 
de Guimarães, foi uma das finalistas, para além de Barcelona (Espanha), Laval e Rennes 
(França).

Barcelona foi a cidade vencedora, anunciada no passado dia 5 de dezembro, em Bruxelas.
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Voluntariado em destaque

Assembleia-Geral e Conferência do Centro Europeu de Voluntariado

Teve lugar em Sarajevo, Bósnia e Herzegovina, 

nos dias 3 e 4 de outubro deste Ano, a 

Assembleia-Geral de Outono, do Centro Europeu 

de Voluntariado e uma Conferência com o tema 

“Cross – Boarder Volunteering in the European 

Year of Citizens – What is it for?”, que contou com ampla participação.

Foi assegurado por uma organização local “South  East European Youth Network (SEEYN)” o 

apoio logístico. A Assembleia-Geral tratou de assuntos relacionados com o seu funcionamento, 

entre outros assuntos.

O Programa integrou diversos workhops relacionados com o tema central desta Conferência: 

Proteção Civil, Partilha de Conhecimentos, Ajuda Humanitária e Desenvolvimento, Valores 

Europeus e Cidadania, entre outros, além de uma Feira, onde os membros do CEV divulgaram 

as atividades e as boas práticas das suas organizações. 

No decorrer destes dois dias de trabalhos, foram anunciadas as capitais europeias que se 

candidataram ao concurso – Capital Europeia do Voluntariado 2014. A cidade de Guimarães 

foi uma das finalistas, para além de Barcelona, Laval e Rennes.  

As conclusões desta Conferência foram consideradas num debate mais alargado que se foi 

realizando ao longo do Ano de 2013 – Ano Europeu dos Cidadãos.

Conferência Anual da Volonteurope “Active Citizens for Europe”

O Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, na qualidade de membro, 

esteve presente na reunião do “Board” da Volonteurope onde foram discutidos temas 

importantes, tais como a divulgação e o aumento 

da representação da Volonteurope a nível europeu 

e as parcerias da Volonteurope com outras redes 

europeias de voluntariado.

Os objectivos do Board foram divulgados na Assembleia-Geral com todos os membros, 

tendo sido dado particular enfoque às politicas e propostas a desenvolver para 2014-2020.

A abertura da Conferência, que decorreu de 16 a 18 de outubro de 2013, teve lugar no

Parlamento de Bucareste, na Roménia, onde, para além da Presidente da Volonteurope, 

Lucy de Groot, usaram da palavra representantes oficiais da Roménia e de organizações de 

Voluntariado romenas.
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Voluntariado em destaque

No segundo dia, no período da manhã, realizaram-se cinco mesas redondas com temas 

diferentes relacionados com o Ano Europeu dos Cidadãos 2013, a que se seguiram, no 

período da tarde, visitas a NGO’s relacionadas com cada um dos temas abordados.

A gala de entrega dos prémios “7th Ace Awards 2013 – Active Citizens of Europe” premiou, 

mais uma vez, uma organização portuguesa, na categoria de voluntariado – Nuno Santos, da 

Associação das Escolas Jesus, Maria e José (Monte Pedral – Diocese do Porto).

No último dia da Conferência foram apresentadas e postas à discussão as conclusões de 

cada uma das mesas redondas e, por fim, encerraram a conferência André Huum, Vice-

Presidente do Board da Volonteurope, e Eva Hambach, Presidente do CEV (Centro Europeu 

do Voluntariado), que realçaram a importância do Voluntariado e o seu reconhecimento junto 

das instituições europeias e nacionais.

                                                                                                              Margarida Fernandes

                                                                                                                         NRS da LPCC

Conferência anual da Volonteurope “Active Citizens for Europe”

A 4ª Conferência deste projeto de 2 anos, cuja 

responsabilidade é do Comité das Atividades 

Culturais das Nações Unidas (Genebra), do 

Centro de Desenvolvimento de Voluntariado 

de Perm e da ONG “Vector of Friendship” de 

Perm, teve lugar de 27 a 29 de novembro p.p.

Da Conferência, com cerca de 300 participantes de 12 países diferentes, desdobrada em 

sessões plenárias, mesas redondas e painéis diversificados, constou, igualmente, uma 

exposição de várias dezenas de projetos russos, com características inovadoras, liderados 

por jovens e enquadrados no programa “Tecnologia da Ternura”.

A Presidente do CNPV participou na sessão plenária, em que apresentou como exemplo 

prático o projeto da associação Ajudaris (www.ajudaris.org), na mesa redonda “O papel da 

cooperação internacional no desenvolvimento da atividade pública”, e no painel “O papel dos 

centros de voluntariado no desenvolvimento e reforço da atividade dos voluntários”.

Neste painel, com representantes de São Petesburgo, País de Gales, Itália e Portugal, e a 

pedido da organização da Conferência, foi evidenciada a estratégia de implementação dos 

Bancos Locais de Voluntariado, em Portugal, que mereceu o maior interesse da parte de todos.
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Voluntariado em Ação

GIRO: muito mais do que Solidariedade

“De alma e coração cheios”, “Muito gratificante”, “Experiência 

inesquecível” são os comentários que mais ouvimos daqueles 

que dão o melhor de si para ajudar. E ser Solidário é isso 

mesmo. É a combinação perfeita de altruísmo e cidadania.

A missão do GRACE, como Associação de Empresas, é exatamente promover a 

Responsabilidade Social Corporativa, cada vez mais necessária nos dias de hoje. Prova disso 

é o GIRO. Sob o lema GRACE – Intervir, Recuperar e Organizar - cerca de 800 colaboradores 

de mais de meia centena de empresas associadas do GRACE, trocaram um dia de trabalho 

por ações de voluntariado nas mais diversas áreas, com o objetivo de fazerem a diferença. 

No dia 11 de outubro, em 9 localidades de 

norte a sul de Portugal, recuperaram-se casas, 

lixaram-se grades e madeiras, pintaram-se 

muros e paredes, arranjaram-se jardins e 

semearam-se sementes, limparam-se jaulas 

de animais selvagens, praias e matas, 

removeu-se entulho e plantas invasoras. E, 

pela primeira vez, numa forte e clara aposta 

no voluntariado de competências, também 

se deu formação em áreas como informática, medicina dentária e toxicodependência e, 

desenvolveram-se a literacia tátil, a motricidade fina e a imaginação criativa com pessoas 

com deficiência visual. 

Naquele 11 de outubro, de Braga a Olhão, 

passando por Esposende, Porto, Coimbra, 

Lisboa, Oeiras, Cascais e Setúbal, as 

instituições, as comunidades carenciadas e 

o meio ambiente ganharam. Porém, também 

os 800 voluntários e outros colaboradores 

saíram beneficiados, porque a felicidade, 

a motivação, a dedicação e a sensação de 

missão cumprida não têm preço.

                                                                                                                                       GRACE
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Aconteceu...

Dia Nacional do Mutualismo

No dia 26 de outubro p.p. comemorou-se o Dia Nacional do Mutualismo, no Centro Ismaili, 

Fundação Aga Khan, em Lisboa. Esta iniciativa, promovida pela União das Mutualidades 

Portuguesas, proporcionou aos participantes momentos de reflexão e partilha, num ambiente 

de troca de experiências, de (con) vivência do Mutualismo e da Economia Solidária.  

Neste dia festivo entregaram-se os prémios “Mutualismo e Solidariedade 2012” e “Inovar para 

Melhorar 2013”, que distinguiram, respetivamente, os mutualistas António Tristão Magalhães 

Pereira Reis e Carlos Alberto Gomes Lucas e a Associação de Socorros Mútuos “Mutualista 

Covilhanense”.

O Dia Nacional do Mutualismo, que se 

comemora a 25 de outubro, é uma data 

de grande significado para o Movimento 

Mutualista Português, dado que celebra a 

organização democrática da sociedade e 

reconhece a constituição e conjugação de 

esforços das Associações Mutualistas que, 

em 1975 criaram a Federação Nacional das Associações de Socorros Mútuos e que, em 

1984 antecedeu à atual União das Mutualidades Portuguesas. 

Integrou o programa deste dia uma Conferência com o tema “Mutualismo no Mundo”.   

Seminário de Economia Social: Voluntariado e Cidadania

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) organizou o Seminário de Economia 

Social: Voluntariado e Cidadania, integrado na disciplina de Economia Social, no passado dia 

29 de outubro.

Foram abordados os conceitos e o enquadramento legal do voluntariado, os objetivos do 

AEV/2011, bem como diversos estudos e alguns projetos de voluntariado jovem (Just a 

Change, My Social Project, GAStagus - Prémio Voluntariado Jovem Montepio 2013) e, ainda, 

o exemplo de uma Instituição.

Elza Chambel, Presidente do CNPV, foi oradora neste Seminário, que contou, ainda, com a 

intervenção de Rosa Vilas Boas, da Associação Ajudaris, no Porto. 
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Aconteceu...

Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro  

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) levou a efeito mais um peditório nacional 

que decorreu entre 31 de outubro e 3 de novembro. As verbas angariadas reverteram a 

favor do apoio ao doente com cancro, bem como para desenvolvimento de iniciativas de 

promoção da saúde e de prevenção da doença.

A efetividade da ação da LPCC advém, em grande parte, do papel fundamental do seu 

Voluntariado que, mais uma vez, ficou patente através da inestimável colaboração dos 

Voluntários, que tornaram este peditório uma realidade.

Campanha “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz”

A Cáritas Portuguesa, em parceria com todas as Cáritas Diocesanas (incluindo Açores 

e Madeira), organizou a operação “10 Milhões de Estrelas - Um Gesto pela Paz”. A 

apresentação pública da 11ª edição desta campanha teve lugar no passado dia 19 de 

novembro, em Lisboa.

Tratou-se de uma iniciativa que teve como objetivo a consciencialização da população 

para a importância dos valores da justiça, da solidariedade e da paz, e visou a angariação 

de fundos para apoiar os cidadãos mais desfavorecidos, através da venda de velas pelo 

preço simbólico de 1 euro.

As velas estiveram  à venda nas Cáritas Diocesanas, escolas e paróquias aderentes, e em 

outros locais, como empresas e supermercados Pingo Doce. As verbas angariadas serão 

aplicadas em duas causas: famílias e pessoas em situação de carência socioeconómica 

e no apoio às vitimas do conflito da Síria.

A iniciativa natalícia teve este ano o apoio da maestrina Joana Carneiro, que dirigiu um 

Concerto pela Paz, no dia 14 de dezembro, além de outras personalidades.
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Aconteceu...

Portugal Maior 2013

A Fundação AIP, através da AIP – Feiras, 

Congressos e Eventos, realizou entre 30 de 

novembro e 8 de dezembro, na FIL – Feira 

Internacional de Lisboa, a 2ª edição do “Portugal 

Maior” sob o lema “o que Portugal tem de Melhor: as Pessoas”.

Esta iniciativa foi uma grande festa intergeracional através do encontro dos diferentes 

públicos para apresentar as melhores plataformas, produtos e soluções para um mercado 

que continua a crescer.

Além do Congresso da Grande Idade e da Feira Natalis, o Portugal Maior integrou diversos 

seminários, workshops, conferências e demontrações ativas, que debateram temas do 

interesse dos cidadãos.

Comemorações do 2º Aniversário do Banco Local de Voluntariado de 
Guimarães 

As comemorações do 2º aniversário do Banco 

Local de Voluntariado de Guimarães nos 

dias 5 e 6 de dezembro foram um ponto alto 

do programa, que assinalou também o Dia 

Internacional dos Voluntários.

No dia 5 de dezembro, sob o tema “Dia do 

Voluntário”, o programa integrou workshops e 

atividades dirigidas aos voluntários, além de um 

Flash Mob, no centro da cidade de Guimarães.

No segundo dia, 6 de dezembro, decorreu uma conferência “A Intemporalidade do 

Voluntariado”, proferida pela Presidente do CNPV, e intervenções respeitantes ao futuro do 

Voluntariado em Guimarães, com contributos da comunidade, num painel moderado pela 

Conselheira do CNPV, Maria Elisa Borges. Foi, também, dado a conhecer aos presentes, 

que Barcelona foi a cidade eleita como Capital Europeia do Voluntariado.

As comemorações foram presididas por Domingos Bragança, Presidente da Câmara 

Municipal daquela Cidade, entre outras personalidades.



  

 O Voluntariado na Internet 
http://www.ajudaris.org    

Agenda

1º semestre de 2014

Pós Graduação em Economia Social - Cooperativismo, 

Mutualismo e Solidariedade

Local: Coimbra

Organização: Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra (Centro de Estudos 

Cooperativos)

15 de janeiro

Apresentação do Projeto de Norma Guia 

“Organizações Familiarmente Responsáveis”

Local: Palácio Foz, em Lisboa

Organização: Organismo Normalizador Setorial para 

a Ética e Responsabilidade Social

16 e 17 de janeiro

Ações de formação para Dirigentes de Instituições 

e Técnicos Coordenadores da Atividade de 

Voluntariado

Local: Fundão

Organização: CM do Fundão (BLV) e CNPV

21 de janeiro

Ação de sensibilização Comunitária para o 

Voluntariado no âmbito do CLDS

Local: Aguiar da Beira

Organização: SC da Misericórdia de Aguiar da Beira

Até 31 de janeiro

Prémio Teresa Sequeira Franco

Organização: Associação de Apoio à Vitima

Informações: www.apav.pt/premiovoluntariado

Fevereiro e março

Ações de Formação para Voluntários

Local: Loures

Organização: Banco Local de Voluntariado de 

Loures (CM) e CNPV 

Legislação

Voluntariado, Associativismo e Outros

Portaria n.º 287/2013, DR 181, SÉRIE I de 2013-09-19 
Concede à organização Nederlandse Adoptie Stichting 
autorização para exercer em Portugal a atividade 
mediadora em matéria de adoção internacional.

Portaria n.º 293/2013,  DR 186,  SÉRIE I de 2013-09-26 
Alarga o Programa de Apoio e Qualificação do Sistema 
Nacional de Intervenção Precoce na Infância.

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2013/A. DR 191, 
SÉRIE I de 2013-10-03 
Cria o Instituto da Segurança Social dos Açores, I. P. R. A.

Despacho n.º 12697/2013, DR 192, Série II de 
2013-10-04 
Nomeia o licenciado Armando Acácio Gomes Leandro 
para exercer funções de presidente da Comissão 
Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco.

Portaria n.º 331/2013,  DR 216,  SÉRIE I de 2013-11-07 
Fixa as normas regulamentares necessárias à 
repartição dos resultados líquidos de exploração dos 
jogos sociais atribuídos ao Ministério da Saúde.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 95-A/2013, 
DR 251, 2º suplemento, Série I de 2013-12-27
Determina que o Estado atribui um montante de 30 
milhões de euros para financiamento inicial do Fundo 
de Reestruturação do Setor Solidário.

A Ajudaris é uma associação 
particular de caráter social e 
humanitária de âmbito nacional, 
sem fins lucrativos, que luta 
diariamente contra a fome, 
pobreza e a exclusão social.

Foi fundada em julho de 2008 por um grupo de 
voluntários que faziam intervenção social junto de 
populações carenciadas do Grande Porto.

A Ajudaris conta com todos para continuar a apoiar 
boas causas, através de parcerias e donativos, e da 
colaboração de voluntários para a recolha de alimentos 
e vestuário e na organização da aquisição de livros 
“Histórias da Ajudaris”. 

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

 




