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Editorial

Mensagem da Presidente

O Ano Europeu do Voluntariado em 2011 tornou claramente visível o 

enorme valor e empenhamento dos voluntários em toda a Europa e 

impulsionou iniciativas diversas sobre a importância do voluntariado 

na promoção de uma cidadania ativa.

A Comissão Europeia reconheceu a importância do Voluntariado no Ano 

Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, 

2012, como instrumento de coesão social e de melhoria da situação 

social dos idosos.

Este ano de 2013, oficialmente declarado como Ano Europeu dos 

Cidadãos irá procurar sensibilizar os cidadãos para o seu lugar e papel 

na União Europeia, pelo que os voluntários terão certamente uma 

palavra importante a dizer  mostrando a importância do voluntariado 

como reforço do sentimento de pertença à sociedade, da constatação de 

uma cidadania e da identidade europeia.



  

3

Voluntariado em destaque

21ª Conferência Anual da Volonteurope
“Active Citizens Connecting Europe”

A rede europeia “Volonteurope” realizou a sua 21ª Conferência anual em Florença (Itália), 
de 18 a 20 de outubro p.p., em parceria com o Cesvost, membro italiano.
Esta rede, sediada na cidade de Londres, tem como objetivo promover, difundir e fortalecer o 
voluntariado na Europa, contando atualmente com cerca de 2.000 organizações e agências 
que trabalham no campo da acão social.

“Active Citizens Connecting Europe” foi o tema desta Conferência, na qual foi salientado o legado 
do Ano Europeu do Voluntariado 2011 e a importância do Ano Europeu do Envelhecimento 
Ativo e da Solidariedade entre Gerações 2012 e a do próximo: Ano Europeu dos Cidadãos 
2013. Foi salientada a interligação destes três anos com o Voluntariado.

Esta iniciativa da Volonteurope tem tido como objetivos: o encontro de organizações para 
troca de informação sobre as politicas desenvolvidas nos diferentes países, a promoção e a 
intensificação do voluntariado e a oportunidade de construção de redes e parcerias por forma 
a dar visibilidade e reconhecimento ao voluntariado, a nível europeu e internacional.

Do programa da Conferência deste ano, que contou com a participação de representantes 
de várias nacionalidades, além das sessões de abertura e de encerramento, destacam-se a 
reunião dos membros do Conselho, as sessões plenárias e os diversos workshops (Master 
Classes) sobre troca de experiências no voluntariado na Europa, o voluntariado para as 
famílias, o valor do voluntariado na construção de uma coesão social, a defesa dos direitos 
dos voluntários e a participação dos jovens, entre outros, com grupos de discussão e, por 
último, as visitas a projetos locais.

Teve também lugar uma cerimónia de entrega dos prémios europeus de 
voluntariado. Um dos premiados na categoria de ONGs foi a Associação 
Coração Amarelo, de Portugal. A referida Conferência contou com 
a participação da Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Sul, 
através de Margarida Fernandes, coordenadora do voluntariado nesta 
organização, que é membro da Volonteurope.
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Voluntariado em destaque

Assembleia-Geral e Simpósio do Centro 
Europeu de Voluntariado

Realizou-se no passado mês de outubro, nos 
dias 19 e 20 em Cascais (Seminário da Torre 
da Aguilha), a Assembleia-Geral de Outono e 
Simpósio do Centro Europeu de Voluntariado 
(CEV), sob o tema “We´re in this together? 

Volunteering and age friendly societies” que abordou a temática do voluntariado no contexto 
do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações 2012.

A Assembleia-Geral teve como objetivo o debate de assuntos internos de funcionamento do 
CEV, contando para o efeito com a participação dos membros associados, entre os quais o 
Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, que integra este Centro desde 2007.

Esta iniciativa reuniu diversos especialistas nacionais e internacionais na área do voluntariado 
em saúde. Daniel Serrão (Bioética e Ética Médica, Universidade do Porto), Maria João Quintela 
(Consultora da Direção-Geral da Saúde), Carla Simões (Secretária-Executiva do Corpo 
Nacional de Escutas) e Rui Duarte (Direção do Fórum Europeu da Juventude) foram alguns 
dos oradores nacionais. A nível internacional destaca-se a participação de Robert Leigh (autor 
do Relatório: Estado do Voluntariado Mundial), Susana Szabo (France Benévolat - Direção do 
CEV) e Lola Sasson (Presidente do Centro de Voluntariado de Genebra).

Para além das sessões de abertura e de encerramento, decorreram também diversas 
conferências, uma exposição e visitas a projetos locais de voluntariado. Os participantes 
tiveram a oportunidade de assistir a duas sessões de workshops, simultâneos, com três temas 
cada.

A Confederação Portuguesa do Voluntariado, anfitriã deste evento, que reuniu cerca de 
150 participantes oriundos de toda a Europa, proporcionou-lhes não só a possibilidade de 
conhecerem a realidade portuguesa nesta área, como também a oportunidade de trocarem 
experiências e boas práticas.

Acerca do CEV

O Centro Europeu de Voluntariado (CEV), sediado em Bruxelas, é uma rede Europeia de 
Organizações de Voluntariado que tem como objetivo ser uma voz ativa para o voluntariado, 
de modo a fortalecer as condições do seu exercício, orientadas para a sua promoção.

O CEV canaliza as prioridades e as preocupações coletivas dos seus membros para as 
Instituições da União Europeia, atuando como um fórum para a promoção de troca de políticas, 
práticas e informações sobre voluntariado.
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Conferência Internacional na Rússia
“Volunteerism -Avenue for Social Transformation”

A cidade de Perm, 
na Rússia, acolheu a 
segunda sessão da 
Conferência Internacional 
“Volunteerism Avenue for 
Social Transformation”, 
que decorreu nos dias 5 
e 6 de dezembro, e cuja 
organização esteve a 
cargo da Agência Federal 
de Juventude de Perm, 
do Centro Europeu 
de Voluntariado, do 
Comité das Atividades 
Culturais das Nações Unidas, em Géneve, da ONG “Vector of Friendship” e do Centro de 
Desenvolvimento de Voluntariado de Perm.

“Volunteerism - Universal Resouce for Territory Development” foi o tema selecionado 
para a referida Conferência, que reuniu especialistas e participantes de diversos países,  para 
debaterem o papel dos voluntários na resolução dos problemas das comunidades locais: a 
influência das atividades de voluntariado no crescimento social e económico e o papel do 
voluntariado no paradigma do desenvolvimento social.

Esta Conferência contou com cerca de 250 participantes, entre especialistas na área do 
voluntariado e do desenvolvimento, de ONGs, de órgãos governamentais, de centros de 
voluntariado, entre outros. Reuniões plenárias, fóruns de discussão, visitas culturais, um jogo 
de beneficiência de basketebol, o visionamento de um filme e a cerimónia de entrega dos 
prémios do concurso - Voluntários da Rússia 2012, integraram o programa.

O Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, convidado na qualidade de especialista 
nesta área, esteve representado através da sua Presidente, Elza Chambel, que apresentou 
uma comunicação com o tema “Volunteering Landscape in Portugal”, e duas experiências 
portuguesas: o projeto “Mais Proximidade Melhor Vida” e a Associação GRACE, tendo ainda 
animado um workshop sobre “Infraestruturas do Voluntariado”.

Voluntariado em destaque
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Aconteceu...

Selo de Escola Voluntária

Integrado na iniciativa “Programa Escola Voluntária”, foi criado o Selo de Escola Voluntária, 
para distinguir Escolas que organizem trabalho voluntário e incentivem os jovens a participar 
nessas iniciativas, através de programas devidamente enquadrados no âmbito do projeto 
educativo da Escola.

A Portaria nº 333/2012, de 22 de outubro, estabelece as condições gerais e os critérios para 
atribuição do selo de Escola Voluntária, bem como os requisitos a que devem obedecer as 
candidaturas.

Lançamento do Livro “Pequenos Contos Grandes Vidas”

O Centro Social Paroquial de São Nicolau, em Lisboa, 
e o Projeto “Mais Proximidade, Melhor Vida” lançaram o 
livro “Pequenos Contos, Grandes Vidas”, baseado nas 
histórias de vida de 6 idosos, acompanhados no âmbito 
deste projeto.

O livro, lançado em cerimónia pública no passado dia 15 de novembro, no Palácio Foz, foi 
apresentado por Carlos Tavares, contando ainda com a atuação do fadista D. Vicente da 
Câmara e dos pianistas Domingos António e Andréa Luísa Teixeira.

Este lançamento teve como objetivo angariar fundos para este projeto que, recorrendo a 
voluntários, apoia diariamente 84 idosos de modo a poder proporcionar-lhes “Melhor Vida”.
 

Conferência em Évora “A Presença Pública do Voluntariado”

A Fundação Eugénio de Almeida, em Évora, promoveu no passado dia 
28 de novembro a Conferência “A Presença Pública do Voluntariado”, 
proferida por D. Sebastião Mora Rosado, Secretário-Geral da Cáritas 
Espanhola.

A formação avançada dos agentes do voluntariado é uma aposta forte 
da Fundação Eugénio de Almeida, que tem promovido a realização de conferências com a 
colaboração de especialistas nacionais e internacionais. 

Portugal Maior 2012 - Encontro Internacional para o Envelhecimento Ativo

A AIP - Feiras, Congressos e Eventos organizou de 5 a 9 de dezembro passado a iniciativa 
Portugal Maior 2012 - Encontro Internacional para o Envelhecimento Ativo, realizada em 
parceria com a Escola Superior de Educação João de Deus e outras organizações.

Esta iniciativa foi composta por 2 eventos:          
 • Salão Internacional para o Envelhecimento Ativo;
     • 1º Congresso Internacional de Geriatria e Gerontologia.
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Aconteceu...

O projeto Portugal Maior surgiu como resposta ao grande desafio que é a alteração da 
pirâmide etária, e a consequente necessidade de responder aos desafios da longevidade, 
criando oportunidades para uma participação ativa de todos - entidades oficiais, organizações, 
sociedade civil, empresas e famílias.

Assim, o Portugal Maior reuniu num único espaço empresas, técnicos e entidades com o 
objetivo de apresentar a maior diversidade de recursos, ajudas técnicas, bens e serviços 
direcionados para o cidadão, promovendo, em simultâneo com a exposição, a discussão 
técnica com profissionais de renome através da realização de um congresso internacional.

Seminário de Encerramento do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da 
Solidariedade entre Gerações em 2012

Realizou-se no passado dia 3 de dezembro, no Parque de Exposições    de    Braga, o 
Seminário de Encerramento do 

Ano Europeu do Envelhecimento 

Ativo e da Solidariedade entre 

Gerações, subordinado ao tema 
“A Solidariedade entre Gerações. 
Condição primeira para um 
Envelhecimento Ativo”.

O seminário foi organizado em 
parceria com a Fundação Bracara 
Augusta, gestora da Capital 
Europeia da Juventude e a Câmara 
Municipal de Braga, tendo tido também a colaboração do Centro Distrital de Segurança Social 
de Braga.

Este fórum, com o apoio do Instituto da Segurança Social, organismo do Ministério da 
Solidariedade e da Segurança Social, que tutela as iniciativas do AEEASG, reuniu vários 
especialistas para discutir esta temática, numa conversa já enriquecida por um ano de partilha 
e de saberes entre os diversos agentes.

Na sessão de abertura participou o Comissário Europeu para o Emprego, Segurança Social e 
Inclusão, Lászlo Andor, o Ministro da Solidariedade e Segurança Social, Pedro Mota Soares, 
e o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Braga, Vítor Manuel Amaral de Sousa.

A Coordenadora Nacional, Maria Joaquina Madeira, fez o balanço deste Ano Europeu, 
deixando uma mensagem de esperança no futuro e de continuidade do trabalho realizado, 
para uma plateia que contou com mais de 300 pessoas envolvidas nesta jornada, na cidade 
de Braga. 
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Prémios 

Prémio Maria Manuela Marques Alves

O Prémio Maria Manuela Marques Alves, uma iniciativa da Direção Nacional da Associação 
Coração Amarelo, procura reconhecer o papel importante do voluntariado no apoio e 
acompanhamento das pessoas idosas, pelos voluntários dedicados a esta causa.

A vencedora deste prémio, em 2012, foi Elvira Augusta Rojão, voluntária no “Coração Amarelo”, 
desde a sua fundação.

Prémio Envelhecimento Ativo Dr.ª Maria Raquel Ribeiro

O Prémio Envelhecimento Ativo Dr.ª Maria Raquel Ribeiro, que visa distinguir pessoas com 80 
ou mais anos, ativas e participativas em diversas categorias ao longo da vida, foi lançado a 1 
de outubro de 2012 pela Associção Portuguesa de Psicogerontologia, com a colaboração da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da Fundação Montepio.

Maria Helena Cadete Bernardo (na área da intervenção social) de 82 anos,  foi a vencedora desta 
1ª edição.

Entrega do troféu português do Voluntariado

A Confederação Portuguesa do 
Voluntariado (CPV) lançou a edição 2012 
do Troféu Portugês do Voluntariado, 
cujas candidaturas decorreram até 
ao passado dia 15 de setembro. Este 
prémio, atribuído anualmente pela CPV, 
visa premiar pessoas ou instituições de 
voluntariado e incentivar a sua prática.

O vencedor da 4ª edição deste prémio foi 
Fausta Cardoso Pereira, da Fundação 
PT, entre 14 candidaturas que o júri 
analisou, com o projeto “Comunicar em Segurança”, que visa alertar a comunidade educativa 
para a utilização correta e segura das tecnologias de informação.

A entrega do troféu teve lugar durante um jantar de angariação de fundos que a CPV organizou 
no dia 5 de dezembro - Dia Internacional dos Voluntários, e decorreu na sede nacional da Cruz 
Vermelha Portuguesa, em Lisboa. No decurso do jantar teve ainda lugar uma Conferência 
proferida pelo Professor Adriano Moreira, bem como um momento musical.

O vencedor irá representar Portugal na edição do “Troféu Europeu do Voluntariado”. 

Aspeto geral do jantar da CPV que celebrou o Dia Internacional dos Voluntários. 
(foto: João Matos/CNE)

 

Aspeto geral do jantar da CPV que celebrou o Dia Internacional dos Voluntários. (foto: João 

Matos/CNE) 
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Noticias do CNPV

Dia Internacional dos Voluntários (5 de dezembro)

A resolução 40/212 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 17 de 
dezembro de 1985, convida todos os Governos a celebrar anualmente, 
a 5 de dezembro, o Dia Internacional dos Voluntários.

Dedicar um dia especial ao voluntariado é reconhecer a atividade dos 
voluntários, refletir,  sensibilizar e consolidar estratégias de promoção 
do Voluntariado, que se assume como uma forma de participação cívica 
e de expressão de cidadania ativa para o desenvolvimento social.

O Dia Internacional dos Voluntários constitui uma oportunidade de relançar anualmente o voluntariado 
nas agendas nacionais e internacionais.

Algumas iniciativas

O Banco local de Voluntariado (BLV) da Figueira da Foz comemorou este dia com uma sessão 
pública de assinatura de acordos de colaboração entre os 27 voluntários e as 17 organizações 
promotoras de voluntariado, registadas naquele BLV.
Com a formalização destes novos acordos são agora mais de 120 os voluntários que, diariamen-
te, dão o seu contributo para um concelho mais solidário.

Os voluntários do Banco Local de Voluntariado de Mangualde visitaram a instituição Solar do 
Mimo. Trata-se de uma IPSS que integra voluntários para complementar a sua atividade. Esta 
iniciativa teve como objetivos a partilha, a troca de experiências e o convívio entre os voluntários.

A Câmara Municipal da Vidigueira e a Associação de beneficência de Selmes e Alcaria inau-
guraram a Loja + Voluntário. Trata-se de um projeto que visa apoiar as necessidades básicas 
das famílias carenciadas, além de promover workshops e a dinamização de ateliers que irão 
promover os ofícios tradicionais da região.

O Banco Local de Voluntariado da Anadia levou a efeito uma ação comemorativa no Museu do 
Vinho da Bairrada. Foi servido um bolo comemorativo e um espumante de honra, bem como 
uma visita às exposições patentes no Museu.
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Ano Europeu dos Cidadãos

Ano Europeu dos Cidadãos

Vinte anos após a introdução do conceito de cidadania na UE, pelo Tratado de Maastricht, a 1 de 

novembro de 1993, 2013 foi oficialmente designado como o Ano Europeu dos Cidadãos. 

Este Ano Europeu centrar-se-á não só naquilo que já foi alcançado para os cidadãos, como 

também na forma de responder às suas expetativas relativamente ao futuro.

Ao longo deste ano serão realizados eventos diversos que procurarão elucidar as pessoas 

sobre o modo como poderão beneficiar diretamente dos direitos que lhes confere a UE e as 

iniciativas e os programas atualmente existentes. Terão também lugar, em toda a UE, debates 

sobre o futuro da União Europeia e as reformas necessárias para melhorar o seu quotidiano.

A fim de colaborar expressamente com a Comissão Europeia relativamente ao Ano Europeu 

foi estabelecida uma aliança de organizações da sociedade civil de toda a UE, denominada 

aliança para o Ano Europeu dos Cidadãos.

O Ano Europeu dos Cidadãos foi oficialmente lançado através de um debate, que teve lugar 

em Dublin, em 10 de janeiro de 2013, coincidindo com o início da presidência irlandesa da 

União Europeia.
                                                                             

Ano Europeu dos Cidadãos 2013
www.europa.eu/citizens-2013

Ano Europeu dos Cidadãos 2013 
www.europa.eu/citizens-2013



  

 O Voluntariado na Internet 
http:// voluntariosdaleitura.org     

Agenda

23 de janeiro

Formação inicial em voluntariado
Workshop “Ser Voluntário”
Local: Auditório da Fundação Eugénio de Almeida, 
em Évora
Organização: Fundação Eugénio de Almeida

8 de fevereiro

Conferência “Tavira Solidária”
Local: Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em 
Tavira
Organização: Câmara Municipal de Tavira

21 de fevereiro

Ação de sensibilização à comunidade sobre 
voluntariado
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Carregal do Sal
Organização: Câmara Municipal de Carregal do Sal

15 de março

Jornadas “Voluntariado e Encontro entre Gerações”
Local: Auditório dos Bombeiros Voluntários
Organização: Câmara Municipal de Celorico de 
Basto

18 e 19 de abril

Assembleia Geral e Simpósio do CEV
Local: Dublin, na Irlanda
Organização: Centro Europeu de Voluntariado

23 e 24 de abril

III Encontro de Voluntariado da Universidade do 
Porto
Local: Reitoria da Universidade do Porto
Organização: Comissão de Voluntariado da UPorto 
e de vários grupos de voluntários da Universidade

Legislação

Voluntariado, Associativismo e Outros
Portaria n.º 333/2012, DR 204, SÉRIE I de 2012-10-22
Estabelece as condições gerais e os critérios para a 
atribuição do selo de Escola Voluntária, bem como 
os requisitos específicos a que devem obedecer as 
candidaturas.

Despacho n.º 14175/2012, DR 211, SÉRIE II de 2012-10-31
Fixa, para o ano letivo de 2011-2012, o apoio financeiro, 
no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento 
da Educação Pré-Escolar, com a União das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, a União das 
Misericórdias Portuguesas e a União das Mutualidades 
Portuguesas. 

Despacho n.º 15432/2012, DR 234, SÉRIE II de 2012-12-04
Criação da Comissão ENDEF II com o objetivo de propor 
uma Estratégia nacional para a Deficiência 2014-2020 
(ENDEF II). 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2012, 
DR 237, SÉRIE I de 2012-12-07
Revê a composição e o funcionamento do Conselho 
Nacional para a Economia Social, alterando a Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 55/2010, de 4 de agosto.

Lei n.º 66-A/2012, DR 252, Suplemento, SÉRIE I de 
2012-12-31 
Aprova as Grandes Opções do Plano para 2013.

O Projeto Voluntários de leitura, criado em 2012 pelo CITI 
- Universidade Nova de Lisboa, destina-se a potenciar o 
desenvolvimento de uma rede nacional de voluntariado 
na área da promoção da leitura.

MINISTÉRIO 

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.




