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Vivemos um tempo em que, apesar de muito progresso
visivel em vários campos, uma parte da população vive o
seu quotidiano com grandes dificuldades, a nível económico
e ou social, com consequências gravosas para uma vida
com dignidade.

Editorial

O Papa Francisco na Exortação Evangelii Gaudium refere
que “vemos hoje surgir muitas formas de agregação para a
defesa de direitos e a consecução de nobres objetivos. Deste
modo se manifesta uma sede de participação de numerosos
cidadãos , que querem ser construtores do desenvolvimento
social e cultural”. E, mais adiante, “Sair de si mesmo para
se unir aos outros faz bem. Fechar-se em si mesmo é provar
o veneno amargo da imanência , e a humanidade perderá
com cada opção egosita que fizermos”.
A importância que o Voluntariado tem assumido junto das
populações mais vulneráveis, permite-nos concluir que a
ação dos voluntários, por decisão livre e pessoal, se integra
naquela linha de pensamento, sendo uma das formas
fundamentais de participação no desenvolvimento social e
cultural e de contribuição para uma sociedade mais livre
e mais justa, onde todos têm o seu lugar e o direito a ser
felizes.
Obrigada Voluntários!
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Voluntariado em destaque
Encontro de Projetos de Voluntariado de Proximidade
Respostas Socialmente Inovadoras
A Fundação Eugénio de Almeida (FEA),
realizou no passado dia 27 de março, em
Évora, o I Encontro de Projetos de Voluntariado
de Proximidade – Respostas Socialmente
Inovadoras, que teve como objetivo dar a
conhecer e a partilhar as práticas levadas a
cabo por diferentes projetos, em curso no país,
de “voluntariado de proximidade”, bem como
estimular a reflexão conjunta, reforçando o
diálogo e a cooperação.
A sessão de abertura esteve a cargo de Maria do Céu Ramos, Secretária Geral da FEA, e
de Sónia Ramos, Diretora do Centro Distrital da Solidariedade e Segurança Social, de Évora,
seguindo-se uma conferência sob o tema “Nova realidade Demográfica e os Problemas
Sociais Contemporâneos”, proferida por Maria Filomena Mendes, Professora da Universidade
de Évora.
Foram apresentados os projetos de voluntariado de proximidade: “Avós por Afetos”,
promovido pela Casa do Voluntário da Madeira, o do Núcleo de Voluntariado de Aljustrel,
da responsabilidade da Câmara Municipal de Aljustrel, o “GASTAGUS”, pelo grupo de ação
social do Tagus, em Oeiras, o “Mais Perto”, fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal da
Amadora e a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, o “VEM- Voluntariado em Matosinhos”,
desenvolvido pela Câmara Municipal de Matosinhos e o “Bem-me-quer mais perto”, a cargo
da Câmara Municipal de Viana do Castelo.
No período da tarde, os participantes foram distribuídos por 4 grupos temáticos: sustentabilidade
e gestão técnica de projetos, comunicação e relação interinstitucional, coordenação dos
voluntários e práticas de intervenção e, ser voluntário de proximidade.
Posteriormente, foram apresentadas em
plenário as conclusões dos grupos temáticos,
seguindo-se a sessão de encerramento que
contou com a intervenção de Maria Elisa
Borges, Conselheira e Coordenadora Técnica
do CNPV, e de Henrique Sim-Sim, Assessor
da Secretária Geral da FEA.
Este Encontro, que procurou evidenciar a
importância e a riqueza do Voluntariado
de proximidade junto dos grupos mais
desfavorecidos e vulneráveis, contou com mais de uma centena de participantes, entre
técnicos, responsáveis de projetos, especialistas nesta área e voluntários, oriundos de vários
pontos do país.
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Voluntariado em destaque
II Jornadas de Proteção Civil do Distrito de Setúbal
Dia Mundial da Proteção Civil – 1 de março
Sob o lema “ Proteção civil e cultura de prevenção para uma sociedade mais segura ”, o
CDOS de Setúbal, com o apoio dos municípios de Almada, Palmela, Seixal, Sines e Setúbal,
organizou as II Jornadas Distritais de Proteção Civil.
Pretendeu-se, com esta celebração, alertar o grande público para a importância da atividade
de Proteção Civil, promovendo a preparação, prevenção e autoproteção de pessoas e bens e
prestar homenagem aos esforços de todos os serviços responsáveis no âmbito da atividade da
Proteção Civil, através da realização de atividades.
A escolha do tema central não foi por isso aleatória, permitindo enquadrar as diferentes
perspetivas, os conceitos e as práticas centradas numa cultura de prevenção, que procura dar
condições para a construção de uma sociedade mais segura.
Os temas abordados, visando o papel da comunicação social na proteção civil, catástrofes
naturais e tecnológicas, medicina, higiene e segurança no trabalho, socorro e salvamento,
emergência médica e o voluntariado em proteção civil, levaram as diversas assistências numa
“viagem” enriquecedora, que procurou fomentar conhecimentos e estimular as relações entre
as pessoas e entre as instituições, com o objetivo comum do bem-estar de todos nós.
O último painel fechou as Jornadas com um tema ancestral e sempre atual, em especial nos
tempos difíceis que atravessamos e que é o voluntariado.
Este painel moderado por José Guerreiro Arsénio, Vereador da Câmara Municipal de Sines,
contou com intervenções de Anabela Saúde (Proteção Civil), António Sousa, da CVP, e Rui
Alves, voluntário num projeto de uma junta de freguesia da cidade de Lisboa, assim como do
CNPV, representado por Maria Elisa Borges, que abordou o tema do Voluntariado em Portugal,
particularmente no domínio da proteção civil e a evolução a que se assiste na atualidade.
Um país é feito de comunidades e estas são constituídas por indivíduos, sendo por isso o
suporte de uma sociedade sustentada onde todos precisam de todos. Com base nesta premissa
é facilmente entendível onde se situa o pilar da resiliência. As soluções dos problemas estão
onde se encontram as pessoas. Cada um de nós detém a solução; cada um de nós pode fazer
a diferença!
Paula Almeida

Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal
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Noticias do CNPV
Programa Sociedade Civil
O CNPV foi mais uma vez convidado para participar no programa da RTP 2 “Sociedade civil”,
do passado dia 25 de fevereiro sobre a temática do Voluntariado.
Elza Chambel esteve presente neste programa que, de 2ª a 6ª feira, nos dá a conhecer gente
que se dedica a melhorar a vida dos outros, cidadãos com larga experiência na resolução de
problemas, pessoas de várias organizações que intervêm nas diversas áreas.

Formação para Organizações Promotoras de Voluntariado do
Concelho de Guimarães
Enquadradas nas iniciativas que fazem parte
da Agenda Local de Voluntariado para 2014,
decorreram, nos dias 20 e 21 de março de 2014,
duas Ações de Sensibilização e de Formação
dirigidas a organizações que desenvolvem
ou podem vir a desenvolver projetos de
voluntariado em Guimarães.
Promovidas pelo Banco Local de Voluntariado
de Guimarães, e ministradas pelo Conselho
Nacional para a Promoção do Voluntariado,
estas iniciativas visaram a sensibilização das Organizações para a prática do voluntariado e a
qualificação dos respetivos técnicos. A ação que decorreu no dia 20 contou com a presença de
60 Presidentes de Direção de Instituições, de Associações e de Juntas de Freguesia, incidindo
sobre a mais-valia do contributo dos voluntários para as Organizações e as responsabilidades
das partes envolvidas.
No dia 21 teve lugar a formação dos
responsáveis

pelos

projetos

promovidos

pelas organizações e dos coordenadores dos
voluntários, que contou com 32 participantes.
Mais um contributo do Banco Local de
Voluntariado

de

Guimarães,

para

um

voluntariado mais qualificado na perspetiva
de se pretender “o fazer bem feito”.
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Noticias do CNPV
Primeiro Curso de Formação para a Prática de Voluntariado
A Universidade de Coimbra, através da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da
Universidade de Coimbra (UC) sob a responsabilidade do OCIS (Observatório de Cidadania
e Intervenção Social) em colaboração com outras entidades, iniciou no passado dia 1 de abril
o primeiro Curso de Formação para a Prática de Voluntariado.
Este Curso, que visa formar voluntários, engloba dois níveis de formação complementares:
formação inicial para a prática de voluntariado e formação para a prática do voluntariado em
dominios específicos.
O CNPV foi convidado a ministrar o módulo “Quadro Regulamentar do Trabalho Voluntário”,
que marcou a abertura deste curso, que irá decorrer de abril a julho de 2014.

Ações de Formação para Voluntários
Por solicitação da Câmara Municipal de Vila do Conde, entidade enquadradora do BLV daquele
concelho, no dia 22 de Março, foi pelo CNPV ministrada formação aos voluntários aí inscritos.
Esta formação vinha sendo pedida há alguns meses.
Também em Loures, a pedido do BLV de Loures, cuja entidade de enquadramento é a Câmara
Municipal, foram ministradas pelo CNPV 2 ações de formação a voluntários, nos dias 8 e 11 de
abril. O número de formandos inscritos justificou a organização de várias ações de formação.
que, foram amplamente participadas.
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Aconteceu...
Fórum Nacional de Redes da Sociedade Civil
O Fórum Nacional de Redes da Sociedade Civil
decorreu no ISCTE (Instituto Universitário de Lisboa)
nos dias 20 e 21 de fevereiro p.p. com o tema “ os
desafios da sociedade civil portuguesa face ao atual
contexto económico e social e a futura agenda de

Fórum Nacional de Redes
da Sociedade Civil

desenvolvimento pós – 2015”.
Esta iniciativa, promovida por redes de organizações
do terceiro setor, teve lugar no momento em que a

sociedade portuguesa enfrenta vários desafios resultantes do atual contexto de crise económica
e social e numa conjuntura internacional marcada pelas negociações com vista à definição da
Agenda para o Desenvolvimento para o período pós – 2015.
Este fórum juntou organizações com diferentes visões e abordagens, procurando fomentar
o conhecimento, o diálogo e a criação de pontes, com vista a suscitar propostas capazes de
responder aos problemas que o país e o mundo enfrentam.
Este evento de 2 dias, amplamente participado, ficou marcado pela qualidade das intervenções,
e por uma Declaração de compromisso subscrita pelas organizações da Comissão organizadora
do fórum.

1º Congresso das IPSS e Misericórdias da Madeira
A Região Autónoma da Madeira acolheu o “I Congresso
das IPSS e Misericórdias da Madeira” sob o tema
“Novos compromissos, novas respostas: repensar o

o

terceiro setor”. Tratou-se de uma iniciativa da União
das IPSS da Madeira e do Secretariado Regional da
Madeira das Misericórdias Portuguesas, que decorreu
no Hotel Meliã Madeira Mare, no Funchal, nos dias 21
e 22 de fevereiro p.p.
Alberto João Jardim, Presidente do Governo Regional,
o Bispo D. António Carrilho, Manuel Lemos, Presidente
da União das Misericórdias Portuguesas, o Padre Lino
Maia, Presidente da CNIS, o Padre Francisco Caldeira,
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Aconteceu...
Presidente da União das IPSS da Madeira, Francisco Jardim Ramos, Secretário Regional dos
Assuntos Sociais, José Silva Peneda, Presidente do Conselho Económico e Social, Alfredo
Bruto da Costa, Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, entre muitos outros, foram
alguns dos convidados a intervir.
Estes dois dias de trabalhos intensos, com a participação de cerca de 300 congressistas,
foram uma oportunidade para um espaço de reflexão, de encontro, de cruzamento de saberes
e de experiências, marcados por intervenções e testemunhos muito interessantes.
Ficou bem patente a vontade de refletir sobre a missão e o papel das IPSS e das Misericórdias
no mundo atual, assim como sobre todos os temas que lhe estão associados: as questões
da pobreza, o papel do estado social e do terceiro setor, o sentido do bem comum, do
empreendedorismo e da inovação social, da sustentabilidade das referidas instituições e a sua
interação com a sociedade.

Colóquio sobre Voluntariado
A Escola Profissional Vale do Tejo, em Santarém, levou a efeito um Colóquio sobre a temática
do Voluntariado, no passado dia 27 de fevereiro, tendo para o efeito contado com a participação
do CNPV.
Este evento insere-se numa iniciativa organizada por um grupo de alunos do 12º ano do Curso
Técnico de Apoio Psicossocial, no âmbito da prova de aptidão profissional a realizar, que
consiste na elaboração de um projeto na área do voluntariado e da cidadania.

Semana Nacional da Cáritas
“Unidos no amor, Juntos contra a fome” foi o tema da Semana Nacional da Cáritas, que
decorreu de 17 a 23 de março. Este ano, o tema surge integrado na campanha internacional
de luta contra a fome “uma só família humana, alimento para todos”, promovida pela Caritas
Internationalis.
Além de diversas ações locais, realizou-se também um peditório público, em diferentes cidades
e estabelecimentos comerciais, que contou com a colaboração de milhares de voluntários que
apelaram à generosidade e à partilha de todos. As receitas recolhidas irão reverter a favor dos
diferentes projetos sociais levados a cabo em cada uma das Cáritas Diocesanas do País.
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Aconteceu...
Solidariedade entre as Gerações e Envelhecimento Ativo
Mesa Redonda
Estava previsto no Plano de Acção do
“Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e
da Solidariedade entre Gerações 2012”
a elaboração de um documento sobre
a “Solidariedade entre as Gerações e
Envelhecimento Ativo”.
O trabalho técnico-científico tem estado a
cargo do CESIS – Centro de Estudos para
a Intervenção Social – coordenado pela
Dr.ª Ana Cardoso, e da equipe afeta ao Ano
Europeu 2012. Este trabalho contou com o
apoio do ISS, I.P. e do POAT.
Durante o período de 2 meses, realizaram-se 7 workshops, ao longo do país (Almada, Aveiro,
Guarda, Braga, Funchal, Angra do Heróismo e Beja). Estes fóruns reuniram em média 30 a
40 participantes: técnicos, dirigentes de organizações e voluntários - cidadãos de todas as
idades - que durante o período de 1 dia debateram esta temática.
Os trabalhos revelaram-se do maior interesse, dado o importante contributo que os agentes
do terreno acrescentaram à analise e ao estudo de um tema desta natureza, pois este faz
parte do quotidiano da vida dos cidadãos e das organizações.
No passado dia 2 de abril, na Fundação Calouste Gulbenkian, realizou-se uma Mesa
Redonda com intervenção de um painel de peritos - Manuel Villaverde Cabral, Instituto do
Envelhecimento, Sibila Marques, ISCTE–IUL, Amílcar Moreira, Instituto do Envelhecimento –
UL, Carla Ribeirinho, Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Maria de Lurdes Quaresma,
Assessora do Presidente CM de Lisboa, - que, numa perspetiva plural, deram contributos
muito úteis para o enriquecimento e aperfeiçoamento do documento em elaboração.
Estiveram presentes cerca de 80
participantes, que tiveram oportunidade
de dar o seu contributo para o documento.
Está previsto concluir este trabalho, no
próximo mês de maio, prevendo-se a sua
edição, apoiada pelo Montepio Geral,
para o mês de julho.
Maria Joaquina Madeira

Coordenadora nacional do AEEASG
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Agenda

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

5 de maio
Encontro de Voluntariado em Arouca
Local: Biblioteca Municipal, em Arouca
Organização: Câmara Municipal de Arouca
10 de maio
II Jornadas de Voluntariado da Cova da Beira
“Cidadania com afetos”
Local: Auditório do Hospital Pêro da Covilhã do
Centro Hospitalar da Cova da Beira
Organização: Liga dos Amigos do Centro Hospitalar
da Cova da Beira
10 de maio
Corrida Terry Fox “CORRER É VIVER, dê Vida à
Esperança”
Local: Parque das Nações, em Lisboa
Organização: Liga Portuguesa Contra o Cancro –
Núcleo Regional do Sul
15 de maio
Conferência “Envelhecer Melhor – como?!
Local: Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa
Organização: Projeto Mais Proximidade, Melhor
Vida
4, 5 e 6 de junho
Escola de Verão de Voluntariado 2014
Local: Auditório da Fundação, em Évora
Organização: Fundação Eugénio de Almeida
6 e 7 de junho
6º Congresso “Solidariedade: Novos Caminhos,
Valores de Sempre”
Local: Auditório Almeida Garrett (ao Palácio de
Cristal), no Porto

A Fundação Mata do Buçaco tem como missão a
preservação do património inserido na Mata Nacional do
Buçaco, e desenvolver as suas diversas potencialidades,
tendo como objetivo principal a conservação do património
natural e cultural, a investigação florestal, a educação
ambiental e, ainda, as atividades turisticas e de lazer.
Esta Fundação dispõe de uma Bolsa de Voluntariado que
promove ações de voluntariado na floresta (plantação de
árvores e arranque de infestantes) e ações de voluntariado
nas atividades dinamizadas pela Fundação (Semana
Santa e Natal ).
A Fundação Mata do Buçaco é uma organização promotora
de voluntariado, integrando voluntários dos Bancos Locais
de Voluntariado da Mealhada e da Anadia.

Legislação
Voluntariado, Associativismo e Outros
Portaria n.º 7/2014, DR 8 SÉRIE I de 2014-01-13
Define as regras a que obedece o registo das Organizações
Não Governamentais das Pessoas com Deficiência
Despacho n.º 1025/2014, DR 15, SÉRIE II de 2014-01-22
Fixa, para o ano letivo 2012/2013, o apoio financeiro
estabelecido no protocolo de cooperação entre o Governo,
a União das Instituições Particulares de Solidariedade
Social, a União das Misericórdias Portuguesas e a União
das Mutualidades Portuguesas no Programa de Expansão
e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar.
Portaria n.º 31/2014, DR 25, SÉRIE I de 2014-02-05
Estabelece os termos de operacionalização do
funcionamento do Fundo de Reestruturação do Setor
Social
Declaração de Retificação n.º 12/2014, DR 42, SÉRIE I
de 2014-02-28
Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º
102/2013, de 31 de dezembro, que aprova o V Plano
Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica
e de Género 2014-2017, publicada no Diário da República
n.º 253, 1.ª Série, de 31 de dezembro de 2013.
Resolução da Assembleia da República n.º 23/2014, DR
53, SÉRIE I de 2014-03-17
Acompanhamento da aplicação do Acordo Ortográfico em
Portugal.
Despacho n.º 5212/2014, DR 72, SÉRIE II de 2014-04-11
Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P.: Produtos de
apoio para pessoas com deficiência (ajudas técnicas).

Organização: Confederação Nacional das
Instituições de Solidariedade
INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.

