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Editorial

O Ano Europeu dos Cidadãos tem o objetivo de celebrar a cidadania 
europeia e informar todos os europeus  sobre o vínculo especial entre 
cada europeu e a U.E..

Mas a  cidadania, mais do que  apenas  esse vínculo, significa  o conjunto 
de direitos e deveres através dos quais cada pessoa se insere e relaciona 
com a sociedade em que vive, assumindo a responsabilidade de, 
individualmente, agir e participar no desenvolvimento. 

A cidadania, de acordo com a raiz da palavra de origem, requer que o 
indivíduo para além de exercer os direitos, cumpra os deveres e tenha 
igualmente condições para poder, de livre vontade, ser agente de 
mudança, participar na realização de tarefas para melhor evolução da 
comunidade onde vive, uma vez que os problemas da “cidade” dizem 
respeito a todos os “cidadãos”.

A  participação  ativa , livre e comprometida com o Bem Comum, com o 
objetivo de contribuir para a melhoria  das condições sociais, culturais 
e ambientais, principalmente dos que não conseguem participar 
socialmente por carência de meios e recursos,  prosseguida muitas vezes  
através  de ações de  solidariedade e de voluntariado passíveis de serem  
exercidas por todos e cada um, visa complementar e humanizar o trabalho 
do Estado e  contribui para o reforço efetivo da CIDADANIA no quotidiano.
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Ano Europeu dos Cidadãos

Um Ano dedicado à Cidadania Europeia

O ano de 2013 celebra o vigésimo 

aniversário do Tratado de Maastricht, 

que estabeleceu o conceito de Cidadania 

da União Europeia (UE). A cidadania 

europeia é um vínculo especial entre 

cada europeu e a UE, um estatuto que 

complementa as cidadanias nacionais.

Sob o lema: “Tem a ver com a Europa, 

tem a ver Consigo - Participe no 

Debate”, este é um ano dedicado a escutar o que desejam os cidadãos europeus para o 

futuro da União Europeia.

A liberdade, a democracia, a protecção dos direitos fundamentais e o Estado de Direito são, 

entre outros, os valores comuns partilhados por todos os Europeus. Esta é uma marca que nos 

distingue de outros povos.

Contudo, é importante reconhecer que os cidadãos portugueses sentem uma distância em 

relação às instituições europeias, que tem vindo a agravar-se num momento que deveria ser 

de reforço. Não se trata de um fenómeno único na União, com os restantes Estados-Membros 

a acompanharem-nos neste afastamento.

O objectivo deste ano passa por perguntar aos cidadãos como é que a União vai responder 

aos actuais desafios impostos pela crise e aos futuros desafios da integração europeia.

Para fazerem escolhas os Cidadãos Europeus devem estar informados sobre os seus direitos, 

deveres e sobre as consequências democráticas das suas escolhas. Este ano importa discutir 

que Europa queremos para fazer face aos actuais desafios dos Estados-Membros.

Os cidadãos têm que voltar ao centro do processo político na Europa.

Por toda a Europa está a decorrer um diálogo alargado sobre o futuro da União. A Coordenação 

do Ano Europeu dos Cidadãos em Portugal tem como missão contribuir para a divulgação da 

cidadania europeia e os direitos e deveres que lhe estão associados, porque só uma cidadania 

consciente e participada poderá ter um papel na construção da União.

                                                     Inês Azevedo
              Coordenadora nacional do AEC 2013

      http://www.anoeuropeudoscidadaos.gov.pt

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

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

Escola de Verão de Voluntariado da Fundação Eugénio de 
Almeida

A 4ª Edição da Escola de Verão de Voluntariado (EVV) 
foi realizada no âmbito da Rede Transfronteiriça de 
Voluntariado, sendo esta uma iniciativa que pretende 
facilitar o contacto entre organizações e voluntários do 
Alentejo e Extremadura Espanhola. 

Cerca de uma centena de voluntários, técnicos e 
representantes de organizações rumaram a Évora nos 
dias 5, 6 e 7 de junho para participarem na EVV, promovida 
pela Fundação Eugénio de Almeida e conhecerem o que de melhor se faz no campo do 
voluntariado.

Fiel à filosofia que deu origem a esta iniciativa, a 4ª edição da EVV reuniu durante os 3 dias 
especialistas nacionais e internacionais que debateram “O voluntariado social e a importância 
da solidariedade em tempos de crise”, aos quais se juntaram, entre outros, várias organizações 
e técnicos que apresentaram projetos inovadores sob os temas: o voluntariado em saúde, o 
voluntariado e juventude, o voluntariado na animação de tempos livres e o voluntariado e a 
coesão social. 

A edição deste ano contou com uma conferência inaugural subordinada ao tema “A 
solidariedade em tempos de crise: um desafio para o Voluntariado”, por parte do Sociólogo 
e autor de vários livros sobre voluntariado, Joaquim Garcia Roca e, no dia 06, o painel sobre 
Voluntariado Social, uma prática cada vez mais atual, com várias intervenções, das quais 
se destacam Juan Sánchez Carrasco, Presidente Provincial de Pensionistas e Jubilados de 
Badajoz e Maria Luísa Godinho, do Gabinete de Voluntariado da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa.

Na manhã de dia 07, houve lugar para um painel que deu a conhecer o Estudo de 
Caracterização do Voluntariado em Portugal – promovido pelo Conselho Nacional para a 
Promoção de Voluntariado -, cuja Coordenação Cientifica ficou a cargo de Rogério Roque 

Amaro, do Instituto Universitário de 
Lisboa (ISCTE).

Fizeram também parte do programa 
desta iniciativa workshops para a 
capacitação técnica dos voluntários e 
coordenadores de voluntariado, grupos 
de discussão e partilha de experiências, 
bem como diversos momentos de 
convívio, propícios ao estabelecimento 
de novos contactos.
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Voluntariado em Ação

Campanha Pirilampo Mágico 2013

Eu conheço um Pirilampo …

Era assim que começava o tema que serviu 

de hino na primeira edição da iniciativa. 

Maria Alberta Meneres escreveu a letra e 

Pedro Osório musicou uma canção simples, 

que apresentava uma ideia diferente de 

ajudar, contribuindo financeiramente para 

suprir as dificuldades das organizações, mas 

também conhecendo melhor a realidade 

destas pessoas que nos propúnhamos 

ajudar. Entretanto, passaram 26 anos, com 

muitas histórias solidárias para contar.

Actualmente, durante três semanas do mês de maio, centenas de voluntários espalham essa 

ideia, generosa e profundamente solidária, de ajudarmos a construir um futuro melhor para 

as pessoas com deficiência intelectual e suas famílias, associada ao bonequinho colorido 

de olhos vivos e antena alerta que todos conhecem. 2013 não foi exceção, pese embora 

a situação actual que se vive, o que prova que, mesmo quando os meios são poucos, a 

solidariedade fala mais alto. Entre 13 de maio e 4 de Junho, mais de cinco mil voluntários e 

profissionais das organizações asseguraram a venda de 562 748 pirilampos, 85 941 pin’s, 

5556 tshirts e 5846 canecas, produzidos para a edição deste ano. Apesar de o relatório final 

ainda estar em execução, estima-se que 85 organizações destinatárias, arrecadem um total 

de 586 220 euros de receitas, o que representa um valor significativo, tendo em conta as 

imensas carências com que estas organizações se debatem.  

Este grande evento solidário, desenvolvido em parceria pela Fenacerci e Antena 1 desde 

1987, é um espaço de voluntariado por excelência. Para além do voluntariado associado à 

venda dos materiais, há outros contributos voluntários que não podemos deixar de referir. Se 

hoje a iniciativa é uma das mais conhecidas a nível nacional, muito se fica a dever às largas 

dezenas de figuras públicas que todos os anos emprestam o seu prestígio a esta causa 

solidária, de todos os quadrantes, das artes à política, da ciência ao desporto, ajudando a 

levar mais longe a mensagem que o Pirilampo Mágico transporta consigo. Hoje, sabe-se 

muito mais sobre a deficiência intelectual e multideficiência e há muito mais gente disponível 

para compreender que a construção da igualdade de oportunidades é um dever de cidadania. 

                   
Julieta Sanches

               Presidente da Direção da Fenacerci
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Reconhecimento

Troféu Português do Voluntariado 

A Confederação Portuguesa do Voluntariado 
lança, em 2013, a  5ª edição do Troféu Português 
do Voluntariado, que tem como finalidade 
homenagear o trabalho dos voluntários e 
incentivar a prática do voluntariado.

Podem candidatar-se organizações de 
voluntariado ou promotoras de voluntariado, 
nos domínios previstos na Lei n.º 71/98, de 3 
de novembro: cívico, ação social, defesa do 
património, educação, emprego, reinserção 
social, proteção civil, entre outros. 

As candidaturas decorrem até 15 de setembro de 2013, devendo os interessados submeter 
as suas inscrições através do site da Confederação (www. convoluntariado.pt).

O prémio consta de um troféu, consubstanciado numa peça de cristal, acompanhado de um 
certificado para o vencedor, assim como para a organização proponente, com menção do 
projeto.

O Júri é constituído por Rui Rama da Silva, da Liga dos Bombeiros Portugueses, que preside 
em representação da CPV; Paula Guimarães, da Fundação Montepio, membro da CPV; 
Maria José Ritta, Duarte Caldeira e Conceição Lino (personalidades).

Prémio Voluntariado Jovem Montepio

No Ano Europeu dos Cidadãos, a Fundação Montepio, no âmbito da sua politica de 
Responsabilidade Social Empresarial, e a Lusitânia – Companhia de Seguros reeditam o 
“Prémio Voluntariado jovem Montepio”, no valor de 25 mil Euros.

Trata-se de uma iniciativa destinada a reconhecer, promover e divulgar o voluntariado 
jovem e as suas atividades e a estimular a apresentação de projetos inovadores ou apoiar 
a continuidade de projetos já em curso.

O júri selecionou cinco projetos, dos quais resultará a candidatura vencedora: “Transformers”, 
“Make it possible”, “GASTagus 2014”, “Just a change” e “Nô Djunta Mon”.

A cerimónia de apresentação dos projetos finalistas, com revelação do vencedor, realiza-se 
no próximo dia 16 de setembro, às 15 horas, em Lisboa. 

 

Ação Cívica ou Social | Ciência e Cultura | Cooperação para o Desenvolvimento | 
Defesa do Consumidor | Defesa do Património e do Ambiente | Desenvolvimento 
da Vida Associativa e da Economia Social | Direitos Humanos | Educação | 
Emprego e Formação Profissional | Proteção Civil | Reinserção Social | Saúde.

. ORGANIZAÇÕES DE VOLUNTARIADO OU PROMOTORAS DE 
VOLUNTARIADO,  COM PROJETOS NAS SEGUINTES ÁREAS:

. Até 15.09.2013

DESTINATÁRIOS

CANDIDATURAS

TROFÉU PORTUGUÊS DO 

MAIS INFORMAÇÕES:. www.convoluntariado.pt

. INCENTIVAR A PRÁTICA DO VOLUNTARIADO 

VOLUNTARIADO
5ª edição | 2013

. HOMENAGEAR O TRABALHO DOS VOLUNTÁRIOS
OBJETIVOS
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Aconteceu...

Conferência Internacional em Genebra

“ Volunteerism - Avenue for Social Transformation” 

A 3ª 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 

(Rússia), teve lugar de 14 a 17 de maio em 

Genebra.

A Conferência teve como tema A inovação social como força para o desenvolvimento 

sustentável e como público alvo as organizações não governamentais, comprometidas com 

o desenvolvimento do voluntariado e o empreendedorismo social.

Cerca de uma centena de participantes, de vários países, embora com predomínio da Rússia, 

representaram ONGs, Organizações Internacionais e Fundações, para além de políticos e 

figuras públicas.

Investigadores e especialistas de vários países, entre os quais Portugal, através do CNPV, 

foram convidados para apresentar temas que pudessem contribuir para a reflexão. 

A Presidente do CNPV participou na sessão plenária “Inovação social como força para o 

desenvolvimento sustentável”, tendo apresentado como exemplo prático o projeto português 

My Social Project (www.mysocialprojet.org), que mereceu grande interesse dos participantes. 

Este painel contou também com os contributos do Centro Europeu de Voluntariado e da 

Associação Internacional para o Esforço Voluntário e de representantes de Organizações da 

Rússia, Sérvia e Bósnia-Herzegovina.

A próxima, e última sessão da Conferência Internacional, deverá decorrer de 25 a 30 de 

novembro de 2013 em Perm, tendo o CNPV sido convidado para uma nova intervenção.

Site oficial da Conferência – www.vector-un.com

Jornadas da Cidadania em Moimenta da Beira

No Ano Europeu dos Cidadãos especialistas sentaram-se à mesa, em Moimenta da Beira, 

nos dias 16 e 17 de maio, para falar sobre cidadania, juventude e empreendedorismo jovem, 

políticas de apoio à criação de empresas, incentivos, inovação e competitividade. 
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Aconteceu...

Estas jornadas, organizadas pela autarquia no âmbito da sua Rede Social, contaram com o 

apoio da “Beira Douro – Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro” e integraram 3 

painéis: o papel do Voluntariado no Ano Europeu dos Cidadãos, o empreendedorismo 

jovem e os incentivos e financiamentos aplicáveis ao desenvolvimento local. Constou 

ainda do programa a apresentação de dois casos práticos que prometem ser de sucesso 

empresarial em Moimenta da Beira.

5.º Encontro Nacional do Voluntariado em Saúde 

Realizou-se a 25 de maio em Vila Nova de Famalicão o 5.º 

Encontro Nacional do Voluntariado em Saúde  promovido 

pela Federação Nacional de Voluntariado em Saúde. Este 

Encontro foi organizado pela Associação S. João de Deus, 

com o apoio de diferentes entidades públicas e privadas. 

Foram abordadas temáticas relativas à cidadania, 

à saúde e ao voluntariado, nomeadamente o de 

proximidade, por personalidades das áreas académica, 

saúde e voluntariado. 

Este evento teve como objetivo reunir os voluntários e os 

colaboradores e amigos das Organizações de Voluntariado 

que, atuando no campo da saúde, promovem  estilos de 

vida saudáveis.

Campanha do Banco Alimentar Contra a Fome

Os Bancos Alimentares Contra a Fome levaram a efeito uma Campanha de recolha de 

alimentos no fim de semana de 1 e 2 de junho, à semelhança de anos anteriores. 

Esta Campanha mobilizou cerca de 39.200 pessoas solidárias que disponibilizaram algum 

do seu tempo para participar na campanha de recolha junto dos estabelecimentos comercias 

(em vários pontos do país), no transporte, na pesagem e no acondicionamento dos produtos. 

Foram recolhidas 2.445 toneladas de géneros alimentares que evidenciaram uma 

extraordinária adesão, mostrando que a solidariedade dos portugueses é maior do que a 

crise, segundo Isabel Jonet, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares 

contra a Fome.  É um valioso contributo dos voluntários!
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Aconteceu...

Seminário Rede Social de Tondela “ 10 anos em Rede”  

A Câmara Municipal de Tondela, em conjunto com os parceiros da Rede Social de Tondela, 

realizou no passado dia 7 de junho um Seminário comemorativo dos 10 anos da Rede 

Social naquele Concelho. 

Esta iniciativa teve como objetivo refletir sobre um programa impulsionador de uma 

cultura sólida de trabalho em parceria, para o desenvolvimento da Rede Social, e contou 

com a participação do Secretário de Estado da SSS, da Presidente do ISS, do CNPV, do 

Presidente do Montepio Geral, do Co-Coordenador do Ano Europeu dos Cidadãos, entre 

outros, assim como de técnicos da área da ação social, da educação, do emprego, do 

associativismo e da comunidade em geral.

I Congresso Internacional “ A Economia Social nos Desafios do Século XXI”

O Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, com o apoio da Câmara Municipal de 

Cascais, da CASES, do IES e do MG, 

organizou o I Congresso Internacional 

subordinado ao tema “ A Economia 

Social nos desafios do século XXI”, 

que teve lugar no dia 29 de junho, no 

Centro de Congressos do Estoril.

Este congresso contou com a presença de individualidades nacionais e internacionais que 

se destacam na área da Economia Social e Terceiro Setor, e de dirigentes governamentais, 

nomeadamente, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Solidariedade e Segurança Social e o 

Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social.

Do programa fizeram parte painéis sobre a Economia Social, tendo usado da palavra o 

Presidente da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), para ler a 

Carta de Cascais para a Economia Social, aprovada na reunião do Conselho Nacional 

para a Economia Social (CNES), a 28 de junho de 2013.
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Noticias do CNPV

Assinatura de Protocolos para a constituição e funcionamento 
de Bancos Locais de Voluntariado

Foram assinados protocolos de colaboração entre o CNPV e as respectivas entidades 
enquadradoras dos BLV(s) com vista à criação e ao funcionamento dos Bancos Locais de 
Voluntariado de Viana do Alentejo (4 de maio), da Vidigueira (2 de junho), de Alcanena (26 de 
junho), de Guimarães (4 de julho) de Vila Pouca de Aguiar, Miranda do Douro e Mirandela (5 
de julho), de Vizela (9 de julho) e de Armamar (27 agosto).

Os referidos protocolos revestem a forma de compromisso assumido pelo CNPV e pelas 
Autarquias, para o desenvolvimento e melhor organização do Voluntariado a nível concelhio.

Formação para Voluntários 

Por solicitação da Câmara Municipal de Viana do Alentejo decorreu em Alcáçovas, no 
passado dia 4 de maio, uma ação de formação para voluntários e técnicos da comunidade 
local.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 
solicitou 2 ações de formação para os voluntários 
aí inscritos, que decorerram a 4 e 8 de julho.

A pedido da Câmara Municipal de Mirandela 
tiveram lugar uma sessão de sensibilização 
à comunidade, e uma ação de formação aos 
voluntários nos dias 5 e 6 de julho, respetivamente. Também em Armamar decorreu no dia 
27 de agosto uma ação de formação para voluntários e técnicos da Autarquia,  por solicitação 
da mesma.

Formação de Formadores em Voluntariado

Nos dias 22, 23 e 24 de maio, em Póvoa do Lanhoso, realizou-se uma ação de formação 
para formadores em voluntariado, promovida pelo Conselho Nacional para a Promoção do 
Voluntariado e ministrada por um formador interno e dois externos a este Conselho.

Esta formação destinou-se aos coordenadores 
dos BLV(s) e outros técnicos afetos ao seu 
funcionamento, dos concelhos de Vila Nova de 
Famalicão, Guimarães, Vizela, Fafe, Vieira do 
Minho, Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto e 
Póvoa do Lanhoso.

A organização a nível local foi da responsabilidade 
da Comunidade Intermunicipal do Ave, com o apoio logístico da Câmara Municipal de 
Póvoa do Lanhoso, que muito contribuiram para o seu sucesso.



  

 O Voluntariado na Internet 
http://www.fenacerci.pt     

Federação Nacional 
de Cooperativas de Solidariedade Social

Agenda

5 de Setembro

Conferência “ Voluntariado Empresarial – Construir a 

ponte entre as empresas e as escolas”

Local: Liceu Alexandre Herculano, no Porto 

Organização: INOVAFOR (em nome do Projeto 

CVE)

10 a 12 de Setembro

XXVIII Encontro da Pastoral Social “ Testemunhar a 

Caridade no Ano da Fé”

Local: Centro Pastoral Paulo VI (Salão do Bom 

Pastor) em Fátima

Organização: Secretariado Nacional da Pastoral 

Social

19 e 20 de Setembro

Colóquio Ibérico Internacional de Cooperativismo e 

Economia Social

Local: Sevilha

Organização: CIRIEC Espanha e Portugal e 

CEPES Andalucia

1 de outubro

XXIII Congresso “Família e Envelhecimento – 

Promoção da Integração Social e da Solidariedade 

entre Gerações”

Local: Auditório do Edifício novo da Assembleia da 

República, em Lisboa.

Organização: Prosalis (Projecto de Saúde em 

Lisboa)

3 e 4 de outubro

Assembleia-Geral e Conferência “Cross – Boarder 

Volunteering in the European year of Citizens”

Local: Sarajevo (Bósnia e Herzegovina)

Organização: Centro Europeu de Voluntariado 

(CEV)

16 a 18 de outubro

22 ª Conferência anual da Volonteurope “Active 

Citizens for Europe”

Local: Bucarest (Roménia)

Organização: Rede Volonteurope em parceria com 

“ Chance for life”, membro desta Rede

Legislação

Voluntariado, Associativismo e Outros

Lei da Assembleia da República n.º 30/2013 DR 88, 
SÉRIE I DE 2013-05-08
Lei de Bases da Economia Social.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2013 DR 88, 
SÉRIE I de 2013-05-08 
Aprova o Plano Nacional de Voluntariado 2013-2015.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2013 DR 96, 
SÉRIE I de 2013-05-20
Determina a execução a nível nacional das atividades 
associadas ao Ano Europeu dos Cidadãos.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2013 DR 111, 
SÉRIE I de 2013-06-11
Determina a abertura do debate tendente à revisão do 
sistema de proteção de crianças e jovens em perigo e do 
regime jurídico de adoção.

Despacho n.º 8190/2013 DR 119, SÉRIE II de 2013-06-24
Cria um Grupo de Trabalho (GT) para proceder à 
avaliação da capacidade instalada e necessidades 
em cuidados continuados integrados em Portugal 
continental.

Decreto-Lei n.º 106/2013 DR145, SÉRIE I de 2013-07-30
Define o estatuto das organizações não governamentais 
das pessoas com deficiência, bem como os apoios a 
conceder pelo Estado a tais organizações.

Portaria n.º 242/2013 DR 148, SÉRIE I de 2013-08-02
Cria o Programa Agora Nós, com o objetivo de promover 
e estimular a prática de voluntariado.

Fundada em 12 de abril de 1985, a FENACERCI é 
uma instituição de utilidade pública que representa as 
Cooperativas de Solidariedade Social, espalhadas por 
todo o país.

Sensibilizar a sociedade de que a integração das 
pessoas com deficiência intelectual é um valor a 
ter em linha de conta, a sua diferença um valor a 
respeitar e a rentabilização do seu potencial um valor a 
considerar, constituem as principais linhas de atuação da 
FENACERCI.

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

 




