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Editorial
As Actividades do Ano Europeu do Voluntariado

O Ano Europeu das Actividades de Voluntariado que promovam uma 
Cidadania Activa tem quatro objectivos principais: criar um ambiente propício 
ao voluntariado, dar meios aos organizadores de actividades de voluntariado 
para melhorar a qualidade das mesmas, reconhecer as actividades de 
voluntariado e sensibilizar as pessoas para o valor e importância do 
voluntariado. 

A actuação do CNPV, enquanto Organismo Coordenador Nacional, tem sido 
norteada por essas 4 “coordenadas”, em harmonia com os restantes 27 
Estados-Membros. Foi, assim, que com grande entusiasmo recebemos a “Volta 
do Voluntariado”, uma iniciativa emblemática do AEV-20011. Tratou-se de 
uma Mostra de Voluntariado viva e interactiva, que decorreu em Lisboa, de 3 
a 9 de Fevereiro, com uma média de 900 visitantes por dia.  
  
O nosso Programa de Acção propôs a replicação da “Volta” nas Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira. No Funchal terá lugar de 7 a 9 de 
Junho, esperando-se uma enorme adesão de Organizações e da sociedade 
civil de toda a Ilha da Madeira e, nos Açores, em S. Miguel, está prevista 
para 7 a 9 de Outubro. Tem havido, e vai continuar a haver, mostras de 
voluntariado em várias cidades, nomeadamente, no Porto, Aveiro, Oliveira 
de Azeméis, Setúbal, Santarém, Guarda e Bragança, estando agendadas 
várias outras até Dezembro de 2011. 

O Plano contempla ainda a realização de um Seminário Europeu sob o tema 
“O Voluntariado nos Países do Mediterrâneo: Uma Identidade Cultural”, a 
ter lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, nos dias 23 e 24 de Maio, com 
a participação de especialistas e académicos de Portugal, Espanha, França, 
Itália Grécia e Malta.

Tem sido um tempo de muito trabalho mas também de grande satisfação, 
pois acreditamos que só ainda não ouviu falar do AEV-2011 quem anda 
francamente distraído.
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Voluntariado em Acção

O Voluntariado no Museu Nacional do Azulejo
O Voluntariado no Museu Nacional do Azulejo (MNAz) é um projecto recente, que data de Março de 2009. 
Inicialmente, esteve centrado na identificação do numeroso espólio cerâmico que integra o chamado “Fundo 
Antigo”, azulejos de origem desconhecida (muitos provenientes dos conventos extintos) aqui armazenados 
desde o tempo de José Maria Nepomuceno e, mais tarde, Liberato Telles (final século XIX), para com ele forrarem 
muitos dos panos murários da Madre de Deus. 

A metodologia empregue, com vista a tentar reunir os azulejos em painéis coerentes - recuperando conjuntos 
dispersos até ao presente -  segue um procedimento moroso que só dará resultados a médio prazo. O trabalho 
desenvolvido nesta fase consistiu na limpeza do tardoz (verso do azulejo, onde são normalmente visíveis 
vestígios da argamassa de assentamento) e na identificação dos códigos que aí se encontram para assim tentar 
determinar as componentes pertencentes a cada painel. Este trabalho exige muita dedicação por se tratar duma 
tarefa que tende a ser mecânica, suja e por vezes fisicamente exigente. Apesar dos nossos receios iniciais, 
estes aspectos não desarmaram todos os que, progressivamente, se envolveram neste projecto. A aptidão e 
o entusiasmo demonstrado pelos voluntários, envolvidos neste projecto, permitiu-nos avançar para um novo 
estádio: o restauro dos conjuntos que interessava ao Museu exibir em exposições temporárias ou na exposição 
permanente. Esta tarefa tem vindo a ser realizada sob a orientação técnica da responsável do Departamento de 
Conservação e Restauro. 

Quando o Museu foi confrontado com a possibilidade de integrar no seu espólio um conjunto de painéis, que se 
encontravam aplicados numa Quinta, surgiu um outro desafio, uma vez que o proprietário oferecia os azulejos 
na condição dos mesmos serem retirados no prazo de três semanas. O facto de só existir no Quadro do MNAz 
uma única Técnica de Conservação e Restauro e só podermos contar com mais dois Técnicos para executar 
este trabalho, levou a que se considerasse pedir o apoio de alguns voluntários. Assim, com uma equipa de oito 
pessoas, foi possível remover os painéis, um dos quais se encontra em fase de restauro para futura apresentação 
na exposição permanente. 

Actualmente, a actividade desenvolvida pelos voluntários tem-se traduzido na preparação de painéis para uma 
importante exposição dedicada à azulejaria portuguesa do século XVII. Para o MNAz é muito importante o justo 
reconhecimento da dedicação e generosidade de todos quantos participam neste projecto. Assim, sempre que 
um painel é finalizado por um voluntário, o seu nome surge associado na respectiva legenda, não só na exposição 
como no respectivo catálogo.
 
Uma segunda área do voluntariado do MNAz é desenvolvida no Serviço Educativo. As tarefas desenvolvem-se 
no âmbito de visitas guiadas ao Museu. Os voluntários também colaboram activamente nas celebrações de 
efemérides ou de dias comemorativos, tornando possível o alargamento do nosso horário de funcionamento. 

O MNAz dispõe, desde Dezembro de 2010, de um conjunto de recursos que permitem a visita a públicos 
portadores de deficiência, como o áudio guias e vídeo guias, pensados para apoiar cegos, amblíopes e surdos, 
a que se associam uma série de trinta e três painéis que permitem a todos ficar a conhecer os motivos presentes 
na azulejaria portuguesa. 

Uma terceira área está relacionada com a inventariação do espólio do Museu, já para futura disponibilização on-
line, levada a cabo por voluntários com formação em História da Arte, supervisionados por técnicos do MNAz, 
que permitirá disponibilizar ao público um vasto acervo.

É este um justo tributo pela generosidade e competência de todos os voluntários que connosco colaboram.

Alexandre Pais (coordenação)
Lurdes Esteves (Conservação e Restauro); Dora Fernandes (Serviço Educativo)
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Voluntariado em Acção

Voluntariado de Proximidade na Paróquia do 
Campo Grande
O voluntariado é, e sempre foi, uma maneira de estar no mundo e de querer contribuir para a sua transformação. 
Não basta informalmente fazermos a nossa parte! É preciso juntar esforços, porque organizados vamos mais 
longe. A dignidade do homem vale todo o esforço conjunto que se possa fazer.

O grupo de visitadores do Campo Grande tem como objectivo primeiro tornar mais leve a solidão de quem vive 
só, proporcionando-lhe a possibilidade de diversificar as suas relações sociais. A ideia é que a pessoa visitada 
não seja um mero “consumidor de um serviço”, mas que consiga estabelecer relacionamentos, afectivos e 
efectivos, com quem a visita. Os voluntários fazem a visita uma vez por semana, dois a dois, pois deste modo a 
continuidade fica assegurada.

O grupo junta-se quinzenalmente. Em articulação com o Centro Social, uma vez por mês, este encontro tem a 
presença do assistente social e/ou psicóloga. Este é um momento importante, porque permite um trabalho de 
acompanhamento das famílias visitadas e a passagem da informação relevante. Há ainda uma outra reunião 
para programar as actividades e partilhar experiências. Também é importante que o grupo se encontre só para 
conviver: une o grupo e facilita a fidelização dos voluntários. Eles necessitam desse apoio porque, por vezes, a 
visita é dolorosa, causando-lhes a sensação de impotência perante os dramas humanos, pois não conseguem 
ver uma evolução positiva. O apoio ao grupo de voluntários, quer técnico quer humano, é muitíssimo importante. 
A programação de acções pontuais conjuntas ajuda a dar coesão ao grupo e a consolidar a sua identidade.
        
Este grupo está bem consciente de que a dimensão espiritual da pessoa humana tem de ser considerada, 
sobretudo nos momentos de maior fragilidade, pois a busca do sentido, a capacidade de reflectir com clareza e 
a capacidade de sair de si para o mundo tornam-se mais prementes.

Os visitadores estão também inseridos numa comunidade que tem um centro social, com as valências de centro 
de dia e apoio domiciliário, havendo ainda grupos de crianças e jovens que permitem a realização de actividades 
conjuntas. 

Os idosos visitados semanalmente são cerca de 70, número a que acrescem os utentes dos dois Lares. Os 
voluntários envolvidos nestes projectos são cerca de 30. 

Na comunidade temos outro grupo de voluntários, a Presença Viva, esse sim de cariz cristão católico, cuja 
missão é intervir na área especificamente religiosa. Os dois grupos não se misturam, nem se confundem, mas 
convergem no objectivo de proporcionar uma vida de maior qualidade às pessoas doentes e isoladas.

Ser integrado na comunidade alargada é uma experiência impressionante de pertença! Certo dia, dizia-me uma 
senhora de 102 anos a quem visitámos com um grupinho de crianças para cantarem as janeiras: “deixe-me tocar 
na carinha desta menina, sabe, há vinte anos que não via uma criança!”. 

É espantoso como as pessoas se arranjam para receber a visita das crianças ou dos jovens. Por vezes pedem 
às suas próprias famílias que estejam presentes, para terem o gosto de os apresentar uns aos outros. Estes 
voluntários já passaram para a esfera da intimidade e têm um lugar especial nas suas vidas. Há famílias em que 
nos apercebemos que as relações familiares estabelecidas se modificaram consideravelmente, com resultados 
positivos para os idosos. 

O voluntariado de proximidade é sempre uma novidade, porque os projectos são o que as pessoas que 
os constituem têm para partilhar. As suas ideias, as formas de ser e de agir, são aspectos de uma enorme 
diversidade, que dependem das pessoas concretas que integram os vários grupos. Esta pluralidade dá cor nova 
a cada projecto, e renasce todos os anos: é a riqueza das pessoas e das suas experiências de vida… 

Ser voluntária é para mim uma honra. Agradeço a todos os que comigo trabalham os bons frutos da acção 
partilhada. Acontecem verdadeiros milagres na vida das pessoas originados pelo facto de se sentirem 
profundamente amados e respeitados. É por isso que acredito que os voluntários marcam a diferença!

Helena Presas
Coordenadora do Voluntariado  da Paróquia do Campo 
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À Conversa com… Manuela Rilvas, Presidente 
do Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro
1 - Setenta anos de actividade é uma história de vida. Que etapas lhe merecem destaque?

É verdade, 70 anos é uma história de vida em que a Liga Portuguesa Contra o Cancro se tem norteado pela isenção 
e o compromisso, sem qualquer outro interesse que não seja uma dádiva total à causa e o compromisso de lutar 
contra o cancro, na prevenção, na investigação da doença e no ensino de uma perspectiva de esperança.

Distingo quatro etapas:

A primeira foi iniciada por 10 senhoras que, em 1931, sentiram a necessidade de apoiar o Instituto Português de 
Oncologia nas suas necessidades de funcionamento mais prementes e na sua expansão. Para tal constituiram a 
“Comissão de Iniciativa Particular de Luta Contra o Cancro”. 

Nesta fase o IPO não dispunha de lençóis nem cobertores para as enfermarias. Estas Senhoras, para além de 
doarem o seu tempo, compravam os artigos e tentavam dar conforto emocional aos doentes e suprir as carências 
dos mais pobres. Surgiu, então, a necessidade de angariar fundos pois, apesar de se obterem donativos, o apoio 
exigia que houvesse liquidez financeira para adquirir todos os outros bens materiais e equipamentos para o 
IPO, bem como iniciar a difusão da ideia de prevenção. Foi assim que se deu inicio ao peditório, que ainda hoje 
continua a ser fundamental para a manutenção e continuidade das actividades da LPCC.

Na segunda fase, com grande influência do Dr. Francisco Gentil, foi então criada a Liga Portuguesa Contra o 
Cancro que funcionava em Lisboa, no próprio IPO, (aonde ainda está sediada a sede do Núcleo Regional do Sul) 
e a sua actividade desenvolvia-se nesta cidade.

Com o alargamento da especialidade de oncologia aos hospitais principais, com a criação dos IPOs de Coimbra 
e Porto, iniciou-se a terceira fase. A LPCC sentiu a necessidade de também ela se desmembrar e criaram-se, 
então, os núcleos regionais do Centro e do Norte, que apoiam directamente os hospitais centrais que dispõem 
desta especialidade médica. Os Núcleos dos Açores e da Madeira foram criados mais tarde, quando os hospitais 
centrais daquelas Regiões Autónomas abriram os serviços de oncologia.  

A quarta fase, na qual nos encontramos, prossegue na necessidade de apoiar os hospitais de província que 
iniciaram esta especialidade. Falamos dos grupos de apoio de Évora, Santarém, Portalegre, Beja e, mais 
recentemente, Abrantes. 

Hoje em dia, é destes grupos de apoio que partem as convocatórias para o Rastreio do Cancro da Mama, 
convidando as mulheres a estarem presentes nas nossas unidades móveis que percorrem, actualmente, 72 
concelhos dos distritos da nossa área de influência.

2 - Como é possível, ao longo de 70 anos, o voluntariado da LPCC ser simultaneamente, força motriz e 
razão da sua sustentabilidade?

Como podem imaginar, sem o voluntariado seria impossível à LPCC prestar a quantidade de serviços que 
oferece. Os voluntários são a expressão máxima da LPCC. 
 
São eles que possibilitam que a LPCC desempenhe inúmeras actividades como o projecto “Um Dia pela Vida”, os 
serviços de inter-ajuda “Vencer e Viver” – direccionados para as mulheres com Cancro da mama – o “MovApLar” 
de apoio a doentes laringectomizados, a divulgação dos sinais de alerta, as acções de divulgação junto das 
escolas, o apoio ao doente em ambulatório ou em internamento, a corrida “Terry Fox”, a angariação de fundos 
para a investigação e o peditório nacional e correspondente apoio administrativo, no seu rescaldo.

À Conversa com…

(continua na pág. 8)
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Voluntariado em destaque

Lisboa recebe a “ Volta” do Voluntariado no 
Fórum Picoas

A sessão de abertura contou com as intervenções 
de Zeinal Bava, Presidente Executivo da 
Portugal Telecom, Margarida Marques, Chefe 
de Representação da Comissão Europeia em 
Portugal, Elza Chambel, Presidente do CNPV, 
Fernanda Freitas, Presidente da CNA e de 
Maria Helena André, Ministra do Trabalho e da 
Solidariedade Social, que encerrou a sessão.

Foi apresentado o Programa do AEV 2011 que 
contempla dezenas de acções espalhadas pelo 
País, a realizar ao longo de todo o ano, entre 
as quais a lotaria clássica da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, comemorativa do Ano 
Europeu do Voluntariado, cuja extracção terá 
lugar no próximo dia 5 de Dezembro – Dia 
Internacional dos Voluntários.

Pretendeu-se, deste modo, dar aos voluntários 
a oportunidade de apresentar o seu trabalho, 
contactar com decisores políticos e com o público 
em geral, bem como transmitir a sua energia e 
entusiasmo e analisar as questões fundamentais 
para o futuro do Voluntariado.

Na abertura oficial, no dia 3 de Fevereiro, 
estiveram presentes elementos do Governo 
Português, membros do CNPV e da Comissão 
Nacional de Acompanhamento do AEV (CNA), 
representantes de várias instituições que 
integram voluntários, entre muitos outros.

Depois de Bruxelas, Viena e Budapeste, foi a vez de Lisboa receber a “European Volunteering Tour” 
que teve lugar entre os dias 3 e 9 de Fevereiro, em Lisboa, no Fórum Picoas, e que marcou a abertura 
oficial do Ano Europeu do Voluntariado em Portugal (AEV 2011).

A “Volta” é uma iniciativa do Ano Europeu do Voluntariado que tem percorrido as 27 capitais dos 
Estados Membros envolvidos na celebração do 
Ano. A sua organização está a cargo da agência de 
comunicação P.A.U. Education de Barcelona, em 
parceria com os diferentes Organismos Nacionais 
de Coordenação (NCB), designados em cada 
Estado Membro, cabendo ao Conselho Nacional 
para a Promoção do Voluntariado (CNPV) a 
coordenação do Ano em Portugal.

Esta iniciativa teve como objectivo ser uma mostra 
de voluntariado nacional onde se divulgaram as 
diferentes actividades de voluntariado, de modo a 
sensibilizar as pessoas para a importância e valor 
do Voluntariado.
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Voluntariado em destaque

A “Volta” contemplou 5 espaços distintos:

• Dimensão europeia do Voluntariado,

• Relatos de experiências dos voluntários,

• Debates com responsáveis políticos, voluntários
   e outros cidadãos,

• Encontros com voluntários,

• Actividades recreativas com famílias e o diálogo
   intergeracional.

Sendo a “ Volta” uma iniciativa europeia, acompanhada por uma equipa de 27 jornalistas voluntários, 
recebemos em Portugal um jornalista austríaco, tendo cabido a uma jornalista portuguesa acompanhar 
os voluntários no Luxemburgo. As reportagens realizadas serão divulgadas através dos meios de 
comunicação social – televisão, rádio e imprensa escrita. 

Durante sete dias o Fórum Picoas recebeu perto 
de duas dezenas de conferências, debates, 
workshops, concertos de música, espectáculos 
de dança e canto e, a cada meia hora, histórias 
extraordinárias de voluntários que “ já fazem 
a diferença ”, além da presença de várias 
dezenas de instituições que divulgaram as suas 
actividades.

José Jorge Letria, José Fanha, Maria João Lopo 
de Carvalho, Alice Vieira, Sara Rodrigues e 
Heitor Lourenço, foram alguns dos voluntários 
contadores de histórias, que marcaram presença 
todos os dias.

A encerrar esta iniciativa, no dia 9 de Fevereiro, realizou-se um debate alargado sobre o exercício do 
Voluntariado, moderado por uma jornalista da Rádio Renascença, em que participaram voluntários de 
diversas áreas (saúde, cultura, cooperação para 
o desenvolvimento e defesa do ambiente) que 
descreveram as actividades exercidas, partilhando 
os seus testemunhos pessoais.  

A “nossa Volta” que recebeu cerca de 900 
visitantes por dia (mais de 6.000 numa semana!), 
contribuiu certamente, para que o slogan europeu  
seja uma realidade em Portuga: “ Sê Voluntário! 
Faz a diferença” (Volunteer ! Make a difference”).
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(continuação do texto da pág. 5)

Os voluntários permitem, ainda, que os fundos angariados ao longo do ano possam ser aplicados realmente no 
apoio ao doente e na prevenção da doença. Os próprios corpos sociais da Liga são compostos por voluntários-
sócios.

3 - Sendo o voluntariado em saúde um domínio tão exigente, que princípios presidem á selecção, formação 
e acompanhamento dos voluntários na LPCC?

A LPCC, enquanto organização promotora de voluntariado, aposta numa selecção criteriosa dos voluntários. 
O candidato preenche uma ficha de candidatura, onde, para além da sua identificação, deverá indicar o 
tempo disponível e a motivação que o levou a querer ser voluntário da LPCC. Esta ficha só é aceite se o seu 
preenchimento for presencial, uma vez que se considera essencial este contacto com a instituição e o hospital 
onde irá actuar. 

O preenchimento da ficha de candidatura é o primeiro passo mas, só será chamado para iniciar o processo 
quando a LPCC necessitar de reforçar o número de voluntários para manter o número aconselhável (em 2010 
foram admitidos 90 estagiários).

Quando tal pressuposto se materializa, todos os candidatos são contactados para serem entrevistados por um/a 
psicólogo/a. Após a entrevista, e tendo em conta a avaliação técnica e a opinião do psicólogo e da coordenação 
do voluntariado, é feita a primeira selecção dos candidatos. Os candidatos seleccionados vão então frequentar 
um curso de formação, que contempla duas vertentes: o conhecimento da realidade hospitalar e o conhecimento 
da organização.

No final da formação é entregue o plano de estágio, que tem uma duração de sete meses efectivos. Se o 
estagiário, por razões pessoais, tiver de interromper o estágio (doença, trabalho ou outras) só terminará quando 
perfizer os sete meses. No plano de estágio são indicados três serviços onde irá estagiar, com um formador, 
também voluntário, com experiência e reconhecida capacidade para o encaminhar durante todo o processo.

O estágio é uma fase muito importante da formação, na medida em que o estagiário é confrontado com a 
realidade do doente oncológico e seus familiares. Acontece, por vezes, ser o próprio estagiário a reconhecer não 
ter o perfil adequado para a realidade que se lhe depara, situação que o próprio formador avaliará. Poderá estar 
em causa o desempenho do voluntário na ajuda ao doente já fragilizado, acautelando uma actuação por parte do 
voluntário que pode ser traumatizante para ambos. Mas um voluntário está sempre em construção, necessita de 
uma aprendizagem contínua para melhor servir o doente e a família.

A Formação dos voluntários é extraordinariamente importante, pois, se não for adequada poderá fazer fracassar 
o projecto de voluntariado. As avaliações do estagiário determinam a sua aceitação como voluntário da LPCC.

Posteriormente, a formação contínua é ministrada por profissionais, no âmbito da saúde/oncologia, da psicologia 
ou outras áreas, o que abre a possibilidade de aquisição de maiores conhecimentos e novas responsabilidades 
aos voluntários.

4 - O apoio a doentes oncológicos exige do voluntariado uma disponibilidade e equilíbrio emocional 
acrescidos. Como explica, então, o elevado número de candidatos em lista de espera? É segredo?

Ser Voluntário junto do doente oncológico não é fácil! O Voluntário fala com o doente, escuta o seu silêncio dando-
lhe a mão, e acompanha-o na sua angústia e se recebe um sorriso como recompensa sente o seu objectivo 
atingido, sente-se realizado! A sua presença não foi em vão, contribuiu para o equilíbrio emocional que ajuda a 
encarar a doença e, portanto, a cura.

A partir deste sentimento surge o compromisso interior de prosseguir com a sua missão. Ao chegar a este 
patamar o voluntário assume na plenitude o compromisso de continuar e assim passam os anos, impedindo 
talvez o acesso de outros candidatos.

Será segredo ou paixão?!

À Conversa com…
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Aconteceu...

6 de Janeiro – A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão inaugurou uma Loja Social, com o objectivo de 
responder às necessidades da população carenciada do concelho, disponibilizando bens alimentares, vestuário, 
calçado, brinquedos e material didáctico. Os bens disponibilizados resultam de donativos de particulares e de 
empresas. 

13 de Janeiro – Tendo em vista a implementação de um Banco Local de Voluntariado, a Câmara Municipal de 
Alvaiázere, entidade enquadradora do mesmo, promoveu uma sessão de sensibilização com o apoio do CNPV.

26 de Janeiro – Encontrando-se em fase de implementação o Banco Local de Voluntariado de Albergaria-a-
Velha, a Câmara Municipal daquele concelho, na qualidade de entidade enquadradora do BLV, levou a efeito uma 
sessão de sensibilização à comunidade, que contou com a colaboração do CNPV.

28 de Janeiro – O Instituto São João de Deus, em Lisboa, organizou uma acção de formação aos seus voluntários, 
ministrada por Maria Elisa Borges, Conselheira do CNPV. 

3 a 9 de Fevereiro – Decorreu no Fórum Picoas, em Lisboa, a “Volta” do Voluntariado”,  no âmbito do Ano 
Europeu do Voluntariado em 2011 (AEV).

14 de Fevereiro a 16 de Março – Realizou-se mais um  Curso de Formação Geral para o Voluntariado promovido 
pelo Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária (ISU). Este Curso teve como objectivo promover o 
voluntariado através da reflexão e debate de temáticas associadas como a solidariedade, o desenvolvimento e a 
cidadania. 

17 e 19 de Fevereiro – Acção de formação aos voluntários dos Bancos Locais de Voluntariado de Paredes e Vila 
do Conde, enquadrados pelas respectivas Câmaras Municipais,  asseguradas por Maria Elisa Borges.

18 de Fevereiro – Acção de sensibilização para o Voluntariado dirigida à comunidade, com vista à implementação 
do BLV de Amares, enquadrado pela Autarquia daquele concelho, dinamizada por Maria Elisa Borges.

22 de Fevereiro – A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima assinalou o Dia Europeu da Vítima de Crime, com 
o Seminário-Debate “O Voluntariado na sociedade Portuguesa e no Apoio à Vítima”.  Maria Elisa Borges interveio 
com a comunicação “O papel do Estado na promoção do Voluntariado”.

24 de Fevereiro – A Delta Cafés acolheu em Campo Maior o IX Encontro temático do GRACE ( Grupo de 
Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial) subordinado ao tema  “Empreendedorismo local ”. No encerramento 
deste Encontro foi formalizada a adesão do grupo Delta Cafés ao GRACE.
 
10 de Março – O VII Colóquio sob o tema “ Cultura e Técnica do Cuidar”, organizado pela Associação de Apoio a 
Profissionais do Hospital de Santa Maria, decorreu no Auditório do Edifício Egas Moniz da Faculdade de Medicina 
de Lisboa. O CNPV participou através de Maria Elisa Borges, na mesa redonda “Arte e Ética do Cuidar” com a 
intervenção “A importância do Voluntariado”.

16 de Março – Decorreu em Évora, organizada pela Fundação Eugénio de Almeida, uma Conferência sob o 
tema  “Voluntariado Cultural” , proferida pelo Conferencista Rui Ferreira da Silva, do Instituto dos Museus e 
Conservação e contou com um painel de especialistas nesta área.

18 e 19 de Março – O BLV de Ansião, enquadrado pela respectiva Autarquia, organizou uma acção de formação 
para os voluntários inscritos no Banco, com  a colaboração do CNPV.

21 a 27 de Março – A Cáritas Portuguesa levou a efeito o seu peditório anual, contando para o efeito com cerca 
de 3.000 voluntários, distribuídos um pouco por todo o país.



26 de Março – A 2 ª Jornada Internacional de Cidadania Jovem, uma iniciativa da Associação Lifeshaker, com o 
patrocínio da Câmara Municipal de Almada, realizou-se na Pousada da Juventude daquela cidade. A Conselheira 
Ana Patrícia Fonseca interveio com a comunicação “Ano Europeu do Voluntariado – Oportunidades e Desafios”

26 de Março – Espectáculo de Solidariedade organizado pela União das Misericórdias Portuguesas no Campo 
Pequeno, em Lisboa, no âmbito do AEV 2011.

31 de Março – O Banco Local de Voluntariado de Loures, enquadrado pela respectiva Autarquia, comemorou o 
seu 3 º Aniversário de actividade com uma cerimónia que contou com uma intervenção do CNPV, entre outras.

31 de Março a 1 de Abril – Itália recebeu a Conferência “Sussidiarietà e Volontariato in Itália e in in Europa; Valori, 
Esperienze e Strumenti a Confronto”, organizada no âmbito do AEV 2011 pela SPES – Associazone Promozione 
e Solidarietà/ Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio. Elza Chambel participou na qualidade de NCB para 
o AEV em Portugal.

10 de Abril – A Caixa Geral de Depósitos comemorou o seu 135 º Aniversário com uma iniciativa de envolvimento 
com a comunidade, através de várias acções de voluntariado de proximidade, no âmbito da Responsabilidade 
Social das Empresas. Mais de 1.000 colaboradores desta entidade bancária, distribuídos por todo o país, 
estiveram envolvidas nesta acção.

13 de Abril – A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra promoveu 
um Encontro de Voluntariado Universitário que contou com uma intervenção de Elza Chambel,  no painel “ O 
Voluntariado Universitário em Portugal”.

14 de Abril  – Lançamento de etiquetas dos CTT (Correios de Portugal) alusivas ao AEV 2011.

26 a 28 de Abril – Lisboa foi a cidade escolhida para acolher a 8ª Conferência Europeia da Organização Austríaca 
“Volkshilfe Osterreich” que decorreu no VIP Hotel Zurique, em Lisboa. Elza Chambel foi convidada a participar 
com a intervenção “ O CNPV – Legislação, Competências e Actividades e o AEV em Portugal”.

27 de Abril – Teve lugar  a Sessão de entrega do Prémio Católica 2011 – “ Ciência, Saúde e Voluntariado de 
Mãos Dadas” – uma iniciativa do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa em parceria 
como o CNPV.

Reuniões do CNPV no 1º quadrimestre

19 de Janeiro - OT: Ano Europeu do Voluntariado 2011 iniciativas europeias - 
abertura oficial em Bruxelas, Assembleia-Geral e a “Volta” em Budapeste
Ano Europeu do Voluntariado 2011 em Portugal - programa e organização da “Volta” e outras iniciativas.

15 de Março - OT: Ano Europeu do Voluntariado 2011 -  “Volta” do AEV no Fórum Picoas, as réplicas nos 
diferentes distritos, comemoração do AIV+10 (Nações Unidas) Conferência de Bona e apresentação das 
etiquetas dos CTT, no dia 2 de Maio

10

Aconteceu...
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AEV-2011

Conferência em Bona “Sharing Global Voices”

Coordenadores Nacionais para o AEV 2011, e Comités Nacionais para o AIV + 10 

A Conferência “Intercâmbio Global de Vozes” realizou-se na Sede dos Voluntários das Nações Unidas, 
em Bona, a 21 e 22 de Fevereiro p.p., com representantes de 17 países dos cinco Continentes e 
pretendeu ser um encontro de mãos voluntárias da comunidade internacional e das culturas “norte-sul 
e ocidente-oriente”. 

O evento, co-financiado pelo Programa Juventude em Acção da Comissão Europeia, realizou-se no 
âmbito do “Ano Internacional dos Voluntários + 10” e reuniu representantes dos Comités Nacionais 
deste e Coordenadores Nacionais do Ano Europeu do Voluntariado 2011, com o objectivo principal de 
aproveitar as sinergias entre as duas comemorações.

Os objectivos definidos para este encontro de 2 dias foram:

-  Assegurar e transmitir informação alargada aos diferentes participantes e aprofundar parcerias;
-  Criar oportunidades de aprendizagem mútua;
-  Trocar experiências e dar informação sobre os respectivos planos para o ano de 2011 e seguintes;
-  Discutir aspectos específicos ligados ao Voluntariado.

Após a abertura dos trabalhos pela Coordenadora Executiva dos Voluntários das Nações Unidas, 
Flavia Pansieri, foram introduzidos os 2 temas:

-  Projecto do AIV+ 10 (Simona Costanzo Sow/ UNV);
-  O AEV 2011 e o Serviço Voluntário Europeu (Frode dal Fjedavli, DG Educação e Cultura/CE).

Seguiu-se a apresentação dos contributos de todos os países para a organização do calendário global 
de eventos para 2011, e a preparação da “Feira do Voluntariado” com os materiais que a cada país 
tinha sido solicitado (posters, folhetos, brindes das campanhas, artigos típicos de cada país etc.).

Todos os participantes manifestaram o desejo de que seja reconhecido o verdadeiro valor do voluntariado 
como factor de coesão de cada comunidade, só possível graças ao esforço e compromisso de cada 
voluntário.



        
      

O Voluntariado na Internet 
http:// www.aev2011.eu     

Agenda

4 a 6 de Maio
Assembleia-Geral do Centro Europeu de 
Voluntariado (CEV) e Conferência 
“The future of volunteering: concepts, trends, 
visions” 
Local: Tallinn, na Estónia
Organização: CEV
Informações: www.cev.be

5 de Maio
Seminário:“O Voluntariado na Sociedade 
Madeirense e no Apoio aos Seniores”
Local: Hotel Vila Galé, no Funchal
Organização: Câmara Municipal de Santa Cruz e 
Casa do Voluntário 
Informações: Gabinete de Intervenção Social do 
Município de Santa Cruz (291 618 876) ou Casa do 
Voluntário ( 291 281 938)

23 e 24 de Maio
Seminário Internacional “A Identidade Cultural do 
Voluntariado nos Países do Mediterrâneo”
Local: Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa
Organização: Coordenação Nacional para o AEV-
2011 em Portugal
Informações: CNPV@seg-social.pt 
www.voluntariado.pt

7 a 9 de Junho  
Volta do Voluntariado da Região Autónoma da 
Madeira
Local: Fórum Madeira, no Funchal
Organização: Centro de Segurança Social da 
Madeira, Casa do Voluntário e Direcção Regional 
de Juventude

15 de Junho 
Conferência Nacional EAPN Portugal: Voluntariado, 
Terceiro Sector e Futuro da Europa
Local: Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa
Organização: Rede Europeia Anti Pobreza 
Informações: gera@eapn.pt
www.eapn.pt

SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

CENTRO NACIONAL DE PENSÕESSEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

CENTRO NACIONAL DE PENSÕES

Legislação

Voluntariado, Associativismo e Outros
Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2011, 
DR 12, SÉRIE I de 2011-01-18 
Aprova o IV Plano Nacional para a Igualdade - Género, 
Cidadania e não Discriminação, 2011-2013.

Portaria n.º 42/2011, DR 13, SÉRIE I de 2011-01-19 
Cria e regulamenta o Programa de Apoio à Economia 
Social (SOCIAL INVESTE). 

Portaria n.º 68/2011, DR 26, SÉRIE I de 2011-02-07
4.ª alteração à Portaria n.º 1230/2006, de 15 de 
Novembro, que cria os programas de apoio financeiro 
ao associativismo jovem (PAJ, PAI e PAE) e aprova o 
respectivo Regulamento. 

Despacho n.º 3730/2011, DR 40, SÉRIE II de 2011-02-25
Identificação das unidades que integram a Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 
2010 e 2011. 

Portaria n.º 101/2011, DR 50, SÉRIE I de 2011-03-11
Estabelece um regime excepcional aplicável à iniciativa 
«Projecto limpar Portugal”.

Portaria n.º 149/2011, DR 70, SÉRIE I de 2011-04-08 
Estabelece a coordenação nacional, regional e local 
das unidades e equipas prestadoras de cuidados 
continuados integrados de saúde mental. 

Despacho n.º 6205/2011, DR 71, SÉRIE II de 2011-04-11
Aprova o Programa Abrir Portas à Diferença 2011, a 
realizar pela Fundação Inatel.

Sítio oficial do Ano Europeu do 
Voluntariado 2011 (Ano Europeu 
das Actividades Voluntárias que 
promovam uma Cidadania Activa), 
em Portugal.

Este Sítio disponibiliza informação sobre iniciativas 
diversas, incluindo parcerias e prémios.

 


