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Editorial

Os Bancos Locais de Voluntariado são estruturas de âmbito concelhio,
facilitadoras do Voluntariado que, atuando em subsidiariedade e
usufruindo da proximidade e do conhecimento das carateristicas
de cada comunidade, contribuem para a promoção, organização e
aprofundamento do Voluntariado.
Os BLVs criados pelo CNPV, a partir de 2001 - Ano Internacional dos
Voluntários, são uma resposta à necessidade então detetada, de facilitar
o encontro entre os voluntários e as organizações que pretendem
integrar voluntários nas suas atividades ou projetos.
O 1º BLV foi criado em principios de 2002, existindo atualmente 105
em funcionamento por todo o país, e 67 em fase de formalização e
assinatura de protocolo com o CNPV.
Podemos considerar que o impacto dos BLVs nos concelhos onde estão
implementados é positivo e que um dos seus principais efeitos será ao
nível da mudança da perceção social dos benefícios do Voluntariado
para a Comunidade.
Elza Chambel
Presidente do CNPV
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Noticias do CNPV
Protocolos de Colaboração para implementação de novos
Bancos Locais de Voluntariado
Com vista à criação e funcionamento dos Bancos Locais de Voluntariado (BLV) de Tábua,
Tondela, Tabuaço e Espinho, foram celebrados protocolos de colaboração entre o CNPV e
as respetivas entidades enquadradoras dos BLV, a 20, 22 e 23 de fevereiro, e a 9 de abril,
respetivamente.
Os BLV são estruturas concelhias onde se inscrevem as pessoas interessadas em ser
voluntárias e as organizações que pretendem integrar voluntários nos seus projetos, de modo
a dinamizar a atividade no seu concelho.
Os referidos protocolos revestem a forma de compromisso, assumido pelas Autarquias e pelo
CNPV, para o desenvolvimento e melhor organização do voluntariado, não lhe retirando a
marca da especificidade de uma atividade livremente assumida pelos seus agentes.

Ações de Formação para Voluntários
O Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, na qualidade de entidade responsável
pelo desenvolvimento de ações indispensáveis à qualificação do voluntariado (DL 389/99,
de 30 de setembro) dinamizou ações de formação para os voluntários inscritos nos Bancos
Locais de Voluntariado de Tondela (22 de fevereiro), Tabuaço (23 de fevereiro) e de Vila do
Conde (13 de abril).

Formação de Formadores em Voluntariado
Por solicitação da área Metropolitana do Porto,
em resposta ao pedido dos 16 vereadores de
ação social, o CNPV organizou uma ação de
formação de formadores em voluntariado, nos
dias 10, 11 e 12 de abril, que decorreu em
Gondomar.
À semelhança de formações anteriores, o
CNPV contou com a colaboração de formadores externos. Nesta formação participaram 33
técnicos de Câmaras Municipais e outras organizações daqueles concelhos.
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Voluntariado em destaque
Semana Nacional Cáritas
Com o tema “Fé comprometida, cidadania ativa”, com
iniciativa em todo o país, através da realização de
ações locais, decorreu a Semana Nacional Cáritas,
que teve como objetivo promover o debate e a reflexão
sobre as responsabilidades de todos no exercício da
cidadania.
Esta semana, de 24 de fevereiro a 3 de março (Dia
Nacional Cáritas), terminou com uma atividade
nacional, o já tradicional peditório de rua, que reverteu
a favor dos diferentes projetos sociais desenvolvidos em cada Cáritas Diocesana. Para esta
iniciativa foram mobilizados milhares de voluntários, que disponibilizaram o seu tempo a favor
da causa “Cáritas”.

Assembleia-Geral e Simpósio do Centro Europeu de
Voluntariado
Teve lugar na Irlanda, em Dublin, nos dias 18 e 19 de abril, a AssembleiaGeral, da Primavera, do Centro Europeu de Voluntariado e uma
Conferência sob o tema “Employee Volunteering – Making things Even”.
O apoio logístico foi da responsabilidade da “Volunteer Ireland”, uma
associação Irlandesa.
Nesta Conferência europeia foi salientado que, sendo o voluntariado
realizado por pessoas, cabe às organizações o seu enquadramento
organizativo e/ou de promoção.
Os workshops abordaram o tema da Responsabilidade Social das
Organizações e das empresas, através da prática do voluntariado, desenvolvido pelos seus
trabalhadores, sob os seguintes aspetos:
• Motivações das pessoas empregadas para o voluntariado;
• Oportunidades, impacto, parcerias entre as empresas e as organizações
compromissos assumidos.

e

No seguimento da Conferência foi proposta a criação de uma rede europeia das pessoas
empregadas que fazem voluntariado (EVEN).
A Assembleia-Geral do CEV tratou de alterações ao seu funcionamento, desde a periodicidade
das suas Assembleias até à sua organização.
Foi ainda, proporcionado aos participantes uma receção no Oak Room com a presença da
Senadora Van Turnhout, assim como a possibilidade de, fora do programa oficial e a expensas
de cada um, conhecerem a Storehouse da Guiness, que tão bem expressa a cultura irlandesa.
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Voluntariado em Ação
Projeto “Palavras e Afetos”em Vila Nova de Famalicão
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,
através do seu Banco Local de Voluntariado, lançou
o projeto “Palavras e Afetos”, cuja cerimónia de
apresentação teve lugar no dia 11 de março, no salão
Nobre da Câmara Municipal.
Este projeto, que deverá arrancar em abril, tem
como missão melhorar a qualidade de vida e o bem
estar da população sénior do concelho, através do
acompanhamento de voluntários, nomeadamente às
pessoas com mais de 65 anos de idade que vivem em situação de isolamento social e de
solidão.
Este acompanhamento passa pelo apoio em atividades dentro de casa, tais como a leitura,
refeições, ou simplesmente fazer companhia e conversar, entre outras.

Associação Ajudaris
A Ajudaris é uma IPSS com caráter
social e humanitário, de âmbito nacional,
empenhada na luta contra a fome,
pobreza e exclusão social. Atualmente
conta com dois colaboradores a tempo
inteiro e um estagiário, remunerados, e
quarenta e cinco voluntários.
Foi fundada em 2008, no Porto, pela
psicóloga Rosa Vilas Boas que reunira
um grupo de voluntários, que apoiavam idosos isolados do concelho. Posteriormente, surgiu
a necessidade de criar uma associação que trabalhasse com as entidades já existentes, de
modo a tornar a ajuda efetiva e sustentada.
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Voluntariado em Ação
A sua sustentabilidade é garantida pela angariação de fundos junto de empresas e particulares,
que a associação gere criteriosamente. Grande parte das receitas são angariadas através
da venda dos livros “Histórias da Ajudaris”, dos eventos organizados anualmente e dos
donativos dos amigos e dos parceiros que generosamente se aliam às iniciativas, as quais
têm evidentemente a colaboração dos voluntários.
Com o lema “pequenos gestos grandes corações”, a Ajudaris encontra-se atualmente a
desenvolver cinco projetos de intervenção social, sustentados na sua maioria por grupos de
voluntários:
•

Projeto S.O.S. Fome – apoio a crianças que vivem em situação de pobreza,
encaminhadas por Escolas, Juntas de Freguesia, Segurança Social e
Unidades Hospitalares;

•

Projeto Idade d´Ouro – dirigido a idosos que se encontram em situação de
isolamento e solidão, sem retaguarda familiar, desenvolvido em parceria
com as Freguesias e outros Parceiros Sociais;

•

Clube Habilidoso – espaço aberto diário que procura promover o
envelhecimento ativo dos idosos e a ocupação de desempregados de
longa duração, de modo a combater o isolamento e a exclusão social;

•

Clube Arco Íris – proposta educativa, integrada num projeto de educação
pela arte e animação sóciocultural, que visa dar resposta às
necessidades e interesses das crianças/jovens, promovendo a inclusão
social;

•

Projeto Histórias da Ajudaris – centrado especialmente nas crianças,
permite que estas sejam autoras e protoganistas de uma obra coletiva,
que lhes poderá despertar o prazer de ler e escrever.
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Aconteceu...
Ação de Formação na Liga portuguesa Contra o Cancro
A Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Sul,
organizou uma ação de formação para os seus voluntários, no
domínio da saúde, no âmbito da formação contínua, cujo tema foi
“A Identidade ética do Voluntariado”.
Esta ação teve lugar no dia 28 de fevereiro, em horário pós laboral, e foi ministrada pelo
CNPV (Coordenadora Técnica)

IV Formação Geral para o Voluntariado
O Núcleo do ISU do Porto – Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária realizou
a 4 ª edição de Formação Geral para o Voluntariado, que decorreu na Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico do Porto, durante vários dias nos meses de fevereiro e
março.

Jornadas “Voluntariado e Encontro entre Gerações”
O Auditório dos Bombeiros Voluntários Celoricenses
recebeu no passado dia 15 de março as Jornadas
“Voluntariado e encontro entre gerações”, com a presença
de várias personalidades e cerca de 300 alunos do
Agrupamento de Escolas.
As intervenções, assim como o debate que se lhe seguiu, centraram-se no tema do Voluntariado
e da intergeracionalidade que esta prática possibilita, tendo sido ressaltado que o Voluntariado
pode e deve ser praticado por todos.
Esta iniciativa foi promovida pelo Banco Local de Voluntariado de Celorico de Basto e o
Agrupamento de Escolas com o apoio da Câmara Municipal e da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários Celoricences.
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Aconteceu...
Banco Local de Voluntariado de Loures comemora o 5 º Aniversário
O BLV de Loures levou a efeito
uma sessão comemorativa
para celebrar os seus 5 anos
de atividade, com o objetivo
de assinalar e comemorar a
prática do Voluntariado, como
forma solidária e gratuita de
participação na comunidade.
Neste evento pretendeu-se
dar a palavra aos Voluntários
e às Organizações Promotoras de Voluntariado, inscritos no BLV, proporcionando-lhes a
possibilidade de testemunharem as suas experiências e expetativas.
A cerimónia realizada no passado dia 12 de abril reuniu cerca de 160 participantes e terminou
com a atuação da Orquestra da Sociedade Filarmónica União Pinheirense.

Sessão de Apresentação da Conta Satélite da Economia Social e Inquérito
ao Trabalho Voluntário
Decorreu no passado dia 18 de abril a sessão de apresentação da conta satélite da economia
social 2010 e do inquérito ao trabalho voluntário 2012, uma iniciativa conjunta do Instituto
Nacional de Estatística (INE)
e

da

Cooperativa

António

Sérgio para a Economia Social
(CASES).
A implementação desta conta satélite para a economia social (CSES) sob a forma de um
projeto piloto, decorreu da necessidade de avaliar de forma exaustiva a dimensão económica
e as principais carateristicas da economia social em Portugal.
Foram contabilizadas 55. 383 unidades, encontrando-se a maior parte das mesmas concentrada
na área da cultura, desporto e recreio (48,4%). As Associações e outras organizações da
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Aconteceu...
economia social, bem como as cooperativas e as mutualidades, revelaram-se os grupos com
expressão mais significativa da atividade de voluntariado.

O inquérito piloto teve lugar no 3º trimestre de 2012 e, segundo os seus promotores, permitiu
uma caraterização do voluntariado nacional nesse ano, que representou quase 1 milhão e 40
mil voluntários
“ Estamos a descobrir a força da sociedade portuguesa que se manifesta por via deste setor”
foram algumas das palavras de Marco António Costa, Secretário de Estado da Solidariedade
e da Segurança Social, no encerramento desta sessão.

Encontro de Voluntariado da Universidade do Porto
A 4º edição do Dia do Voluntário – Universidade do Porto, realizou-se nos dias 23 e 24 de abril
na Reitoria daquela Universidade, sob o tema “ dar a mão à esperança”, uma vez que, segundo
os seus organizadores, os voluntários e as
instituições são a esperança num futuro
melhor.
Do programa desta iniciativa fizeram parte
várias

conferências

que

abordaram

o

voluntariado empresarial e estudantil e o
empreendedorismo, bem como uma feira de
voluntariado em que participaram cerca de
20 instituições, com o objetivo de divulgarem
a sua atividade.
O Voluntariado, nesta academia, é uma
realidade bem presente, existindo diversas organizações de voluntariado nas diferentes
faculdades, tais como a Associação de Voluntariado Universitário, o “Experience Upgrade
Program” e o Grupo de Ação Social do Porto, entre outros.
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Agenda
16 e 17 de abril

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

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

O My Social project é uma rede social que reúne perto
de três mil voluntários, dez empresas e cerca de 280
instituições beneficiárias.
Este projeto tenta fazer convergir os interesses de
empresas e causas que acreditam na capacidade de
mobilização das sociedades e no potencial das novas
tecnologias.

4 de maio
Ação de Formação para Voluntários e assinatura de
protocolo para a implementação do BLV
Local: Alcáçovas - Viana do castelo
Organização: BLV de Viana do Castelo

Legislação
Voluntariado, Associativismo e Outros

11,12,15,16,17,18 e 19 de maio
Peditório da Fundação Portuguesa de Cardiologia
Local: em todo o país
Organização: Fundação Portuguesa de Cardiologia
13 de maio
Sessão de apresentação da Campanha do Pirilampo
Mágico 2013
Local: Navio Cruzeiro MSC Opera
Organização: Fenacerci e Antena 1
14 a 17 de maio
III Sessão da Conferência Internacional
“Volunteerism-Avenue for Social Transformation”
Local: Nações Unidas, em Genebra
Organização: Comité das Atividades Culturais,
Centro de Voluntariado de Perm, Organização
“Vector of Friendship”, entre outros

Despacho n.º 66-B/2013, DR 1, SÉRIE II de 2013-01-02
Determina os valores máximos dos apoios a conceder
às instituições particulares de solidariedade social,
equiparadas, ou outras entidades de fins idênticos e de
reconhecido interesse público.
Despacho n.º 2178/2013, DR 26, SÉRIE II de 2013-02-06
Constituição e regulamentação da Comissão para
a Deficiência até à operacionalização do Conselho
Nacional para as Politicas de Solidariedade, Voluntariado,
Família, Reabilitação e Segurança Social.
Resolução da Assembleia da República n.º 16/2013,
DR 40, SÉRIE I de 2013-02-26
Recomenda ao Governo a abertura e o funcionamento
das unidades de cuidados continuados já concluídas ou
em fase de conclusão, a partir do inicio de 2013.
Resolução da Assembleia da República n.º 32/2013,
DR 53, SÉRIE I de 2013-03-15
Recomenda ao Governo a valorização e o
reconhecimento das competências de educação não
formal adquiridas pelos jovens através do associativismo
juvenil e do voluntariado.
Resolução da Assembleia da República n.º 39/2013,
DR 65, SÉRIE I de 2013-04-03
Recomendação relativa à adoção por entidades
públicas e privadas da expressão universalista para
referenciar os direitos humanos.

MINISTÉRIO
INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

