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Voluntariado, hoje
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38º Congresso Nacional da Liga dos Bombeiros
Portugueses

16 a 20 de Outubro de 2002
EuroParque
Stª. Maria Da Feira
Para Informações: 21 842 13 86
11.ª Conferência Europeia de Voluntariado da
Volonteurope

17 a 20 de Outubro
Lisboa
17.ª Conferência Mundial da IAVE

11-15 de Novembro
Seul
Dia Internacional dos Voluntários

5 de Dezembro

A Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral,
através do Núcleo Regional Sul e em parceria com a
Sociedade Hípica Portuguesa , está a desenvolver um
projecto de Equitação com fins terapêuticos no qual
integra voluntários. Este projecto inovador em
Portugal, mas já experimentado noutros países com
sucesso, direcciona-se para a reabilitação colhendo
importantes contributos terapêuticos a nível motor,
cognitivo, social e emocional. O projecto destina-se a
crianças e adultos com deficiências físicas, desde a
Paralisia Cerebral ao acidente vascular, incapacidades como o Autismo, atrasos de desenvolvimento, distúrbios emocionais e dificuldades de
aprendizagem.
Os voluntários acompanham o terapeuta e o monitor
de equitação e podem ter dois tipos de tarefa:
Assistentes, colaborando com a terapeuta no
contacto com o participante/cavaleiro da sessão; ou
Líderes, para quem gosta de lidar com cavalos,
orientando o percurso da sessão.
Uma forma bem diferente de fazer voluntariado, para
que tem sensibilidade e motivação nesta área!

Formação:
Formação de Dirigentes Associativos
Associação Terras Dentro
Alcáçovas
Informações e inscrições: 266 94 8070
Ou: atd@terrasdentro.pt

Contactos:
Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral
Coordenadora técnica: Dina Carvalhal
Avenida Rainha D. Amélia - Lumiar
1600-636 Lisboa
Tel: 21 7540692
appcnrs@net.sapo.pt
www.appc.pt/lisboa

Formação em Acção Humanitária de Preparação
para Saídas em Missão
Médicos do Mundo
Informações e inscrições: 21 361 9520
Ou: mdmp-lisboa@medicosdomundo.pt

O Voluntariado na Internet:
Www.iyv2001.org
Depois do Ano Internacional dos Voluntários, este continua a
ser o ponto de encontro do voluntariado de todo o mundo.
Voluntariado por países, notícias, pesquisas, contactos e
links, neste abrangente espaço internet restruturado como
portal e dinamizado pela Equipa AIV, do Programa dos
Voluntários das Nações Unidas.
www.portugalsocial.org
Dinamizado pela União das Instituições Particulares de
Solidariedade Social, este sítio internet contém uma
importante base de dados de equipamentos sociais por
distrito.
www.colectividades.org
Sítio internet promovido pela Federação das Colectividades
de Cultura, Recreio e Desporto, “onde mora o associativismo
popular”, com os principais destaques da revista Elo
Associativo e que pretende tornar-se um amplo portal das
colectividades.
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Conselho Nacional Para a Promoção
do Voluntariado

Boletim nº1 de Setembro a Novembro de 2002

editorial
Ao longo do Ano Internacional dos Voluntários (AIV), o Conselho Nacional para
a Promoção do Voluntariado (CNPV) identificou-se com a actividade da
Comissão Nacional daquele Ano. Aliás, um elevado número de membros da
Comissão integrava também o Conselho.
Apesar dessa especial vinculação ao AIV, o CNPV reuniu mensalmente e
cumpriu o seu programa específico, baseado no que se encontra previsto na
lei. Assim, as diferentes matérias previstas no art.º 21.º do Decreto-Lei n.º
389/99, de 30 de Setembro, foram objecto de análise, reflexão, estudo,
deliberação ou proposta, que serão dadas a conhecer através deste boletim ou
por outras vias.
Na actividade mais recente do CNPV, inclui-se uma especial atenção às
conclusões do AIV, com realce para as que figuram nas páginas 33 a 36 do
relatório final da respectiva Comissão. Aí estão identificadas quatro “linhas
de acção estratégica” : duas respeitantes à “motivação” para o voluntariado a “visibilidade e renovação” - e outras duas respeitantes à “orientação das
actividades” - a “expansão e aprofundamento”. O relatório inclui também o
conjunto de “actividades básicas” prioritárias: “qualificação; organização e
representatividade; dinamização local; encontro entre a oferta e a procura de
voluntários; e relacionamento com o Estado.”
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As conclusões do AIV, tal como a legislação sobre o voluntariado e as
orientações políticas adoptadas entretanto pelo Governo, não se dirigem
especialmente ao CNPV mas sim aos Voluntários e respectivas organizações,
respeitando a sua identidade, autonomia e consequente poder de decisão. De
facto, nos termos da lei, o Conselho não é um órgão representativo dos
Voluntários nem, consequentemente, está vocacionado para a respectiva
liderança. Funciona, sim, como espaço de congregação de esforços ao serviço
da “promoção do voluntariado”.
Por este motivo, o CNPV atribuirá alta prioridade à articulação com as
organizações representativas de Voluntários e com as organizações
promotoras de voluntariado. E terá sempre a preocupação de abertura aos
diferentes domínios, ou sectores de actividade, do trabalhado voluntário.

Marcha por uma causa

Neste quadro de referência, o boletim do CNPV - cujo primeiro número se
edita agora - destina-se, precisamente, ao intercâmbio de informações e de
outros contributos relativos ao conhecimento, reconhecimento e
desenvolvimento do trabalho voluntário.

Voluntários precisam-se

O CNPV saúda todos os Voluntários, suas organizações, as organizações onde
trabalham e as entidades públicas e particulares (não esquecendo, entre elas,
as autarquias locais e os estabelecimentos de ensino) que se relacionam com o
voluntariado. O Conselho fará quanto estiver ao seu alcance para que as
diferentes organizações, incluindo ele próprio, possam cumprir as suas
missões.
Procurará ter bem presente que o dinamismo por excelência do voluntariado
está em cada Voluntário. No seu trabalho quotidiano e na sua motivação.
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Entrevista com a Rosa Sampaio,
Coordenadora do Núcleo Técnico da Comissão Nacional
para o Ano Internacional dos Voluntários (CNAIV) em 2001

Voluntariado: aprofundamento
do conhecimento
Conhecer o Sector Não-Lucrativo em
Portugal

Vh - Que balanço faz do Ano
Internacional dos Voluntários?
Considera que foram atingidos os
objectivos propostos a nível
internacional?

Portugal vai fazer parte do estudo internacional
"Comparative Non-profit Sector Project", da
iniciativa da Universidade Johns Hopkins
(Baltimore, EUA). Este grande projecto de análise
do sector não lucrativo teve início em 1990 e
agora Portugal irá integrá-lo através da
Faculdade de Economia e Gestão da
Universidade Católica.

R.S. - O Ano Internacional dos Voluntários (AIV)
constituiu em Portugal um importante momento
para a revitalização do Voluntariado em
particular e da solidariedade e cidadania em
geral. O AIV, promulgado pelas Nações Unidas,
foi desde logo apoiado por mais de uma
centena de países, que se associaram aos
objectivos do Ano. O programa nacional de
actividades desenvolvido pela CNAIV
pretendeu, acima de tudo, promover o
voluntariado em geral, fazer reconhecer o
importante contributo dos voluntários e motivar
para o voluntariado. Embora seja ainda
prematuro analisar, com o devido aprofundamento, todos os efeitos que este ano nos
trouxe, penso que o balanço do Ano é positivo: a
mobilização por parte das organizações para
assinalar o AIV ultrapassou as expectativas, um
pouco por todo o país houve conferências
eencontros sobre voluntariado; o interesse em
exercer voluntariado foi demonstrado por
muitas pessoas; o reconhe-cimento pelo AIV foi
subscrito por muitas entidades públicas e
privadas.
Posso dizer que os objectivos propostos ao nível
internacional foram cumpridos:
O reconhecimento é um aspecto inerente à
visibilidade que se pretendeu fomentar ao
Voluntariado e nisto o AIV foi fundamental. A
promoção e facilitação do voluntariado é um
aspecto que atravessou todo o Plano de Acção
do AIV, procurando-se fazer chegar às pessoas a
ideia e a prática do voluntariado, incentivando
à participação e fomentando a troca de
informações e de exemplos de boas práticas. E
acima de tudo, o mais importante é que o AIV
não foi só o assinalar de um Ano, simboliza um
novo ponto de partida para a consolidação do
voluntariado organizado e qualificado,
reconhecido e apoiado pela sociedade.
Gostaria também de acrescentar que o AIV em
Portugal foi ainda mais longe, ao propor uma
Plano de Promoção do Voluntariado em

Desde o início dos anos 90, tem vindo a ser
desenvolvido, a nível internacional, um estudo
comparativo do sector das organizações sem
fins lucrativos.
Mais conhecido como o
Comparative Non-Profit Sector Project (CNP
Project), da iniciativa da universidade norteamericana Johns Hopkins em Baltimore, este
projecto de investigação teve início em 1990 e,
em meados do ano 2000, incluía já 40 países em
todo o mundo. Em meados deste ano arrancou
no nosso país este estudo, na Universidade
Católica Portuguesa no Porto, pelas mãos de
uma equipa de investigadores da Faculdade de
Economia e Gestão, que trabalhará com o
apoio de uma equipa da Johns Hopkins, sendo o
financiamento garantido pela Fundação LusoAmericana para o Desenvolvimento, pela
Fundação Calouste Gulbenkian e pela
Fundação Ilídio Pinho.
O sector das organizações sem fins lucrativos, ou
terceiro sector, ou economia social como é mais
conhecido por cá (embora estas denominações
não sejam totalmente coincidentes)
tem
conhecido um importante crescimento um
pouco por todo o mundo. Este crescimento,
nalguns países verdadeiramente revolucionário,
associado a uma reavaliação do papel do
Estado e do mercado, obrigou a que se
prestasse uma maior atenção às organizações
privadas sem fins lucrativos. À luz do nosso
código civil estaremos a falar das associações e
fundações. Apesar da sua importância
crescente, estas organizações continuam mal
compreendidas em todo o mundo, quer em
termos das suas capacidades, quer em termos
dos desafios que a elas se colocam. O CNP
Project nasceu com o objectivo de preencher as
lacunas de informação sobre este sector,
desenvolvendo um corpo de informação
sistemático numa perspectiva comparativa em
termos internacionais.
São várias as linhas de investigação a
desenvolver em Portugal até finais de 2004. A

Portugal, plano este que caberá agora ao
Conselho Nacional para a Promoção do
Voluntariado o desenvolvimento de esforços
para a sua progressiva concretização.

Vh - Quais as fases subjacentes ao Ano
Internacional dos Voluntários, em
Portugal, e qual foi a receptividade por
parte da população?
R.S. - A CNAIV desenvolveu a sua acção com
base no Programa de Actividades divulgado no
início do Ano. Os princípios de promoção e
divulgação foram transversais a toda a acção,
tendo havido um trabalho continuado durante
todo o ano para a concretização dos objectivos
propostos.
Não tendo havido fases segmentadas, mas sim
uma lógica de plena articulação de acções,
poderei referir, em perspectiva, que primeiramente se apostou mais na divulgação e
visibilidade do AIV, promovendo assim a
participação de todos em termos de adesão às
actividades da CNAIV e, principalmente, as
Iniciativas próprias das instituições associando-se
ao AIV.
Os dez Encontros Regionais organizados pela
CNAIV um pouco por todo o país, acompanhados pela Exposição Itinerante “Associativismo e Voluntariado” do IDS (Instituto para o
Desenvolvimento Social), constituíram uma fase
de reflexão e intercâmbio, constatando-se a
partilha de experiências entre as várias
organizações, voluntários e entidades públicas e
privadas participantes nos Encontros Regionais,
encontros estes que permitiram o aprofundamento e a reflexão do Voluntariado nos
diversos domínios em que este pode ser

primeira centra-se na compreensão do âmbito
do sector das organizações sem fins lucrativos
em Portugal, quer em termos de denominação
ou denominações mais comummente
utilizadas, quer em termos do tipo das
organizações que o constituem. A segunda
linha de investigação, e aquela que
certamente mais tempo e esforço irá exigir,
centra-se no levantamento de dados
quantitativos sobre este sector, que terá em
última análise o objectivo de determinação do
peso deste sector na economia portuguesa.
Para o desenvolvimento deste trabalho a
Universidade Católica terá como importante
parceiro de trabalho o Instituto Nacional de
Estatística, entidade que está a desenvolver um
sério esforço no sentido do aperfeiçoamento
das estatísticas relativamente a este sector,
nomeadamente em termos das contas
nacionais. Dados como o número de
organizações, número de voluntários e
assalariados, receitas e despesas, são algumas
das informações que o projecto tem vindo a
recolher noutros países. Outras duas linhas de
investigação, de cariz qualitativo visam a
caracterização do sector, na sua diversidade,
quer em termos legais, quer em termos da sua
história. Em paralelo desenvolver-se-á todo um
sub-projecto, com o título de “análise de
impacto”, que tem como metodologia de base
principal o estudo de caso.
Tendo em conta os resultados já alcançados em
vários outros países, e que podem ser
consultados na publicação Global Civil Society
(1999), as expectativas relativamente a este
trabalho são muito grandes. Quer em termos do
levantamento de informação inexistente em
Portugal, quer em termos do que o sector
poderá vir a beneficiar em termos da maior
atenção relativamente aos desafios que estas
organizações enfrentam todos os dias.

voluntariado

entrevista
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BALANÇO DO ANO INTERNACIONAL DOS VOLUNTÁRIOS

Voluntariado em livro
Caracterização do Voluntariado em Portugal
Comissão Nacional para o Ano Internacional
dos Voluntários (CNAIV) e Instituto de Ciências
Sociais, Coord. Ana Nunes de Almeida e João
Ferrão, Edição CNAIV, 2002.
O perfil dos voluntários e do voluntariado em
Portugal, num estudo nacional promovido pela
CNAIV no âmbito do seu Programa de
Actividades.

Voluntariado na Imprensa
A revista Dinheiros e Direitos, editada pela
EDIDECO (Editores para a Defesa do
Consumidor,) dedicou no seu n.º 53
(Agosto/Setembro de 2002) um artigo sobre os
direitos dos Voluntários, contribuindo para a
divulgação da legislação em vigor.
7

Marcha Por
Uma Causa
Cinco mil pessoas mobilizadas pelo
Voluntariado em 2001
Marcha Por Uma Causa 2002 - 22 de
Setembro
A chave do sucesso desta iniciativa é a simplicidade
do mecanismo de participação. Percorrendo um
percurso de 7,5 km em Lisboa estamos não só a
contribuir para o nosso bem-estar como também
para o bem-estar da nossa comunidade.
Gabriela Campos tem 16 anos e foi uma das 5 mil
pessoas que marcharam por uma causa em 2001. Os
amigos que estão envolvidos em acções de
voluntariado convidaram-na e ela aceitou o desafio.
“Achei que era por uma boa causa e é uma maneira
diferente de passar o domingo”, afirma Gabriela.
O exemplo de Gabriela é um dos muitos que
experimentaram a sensação de no passado dia 16 de
Setembro, participaram num evento tão original
como é a Marcha Por Uma Causa.
Crianças, adultos, caras anónimas e conhecidas,
juntaram-se para marchar pelo Voluntariado, numa
iniciativa da Fundação Aga Khan com o apoio da
Comissão Nacional para o Ano Internacional dos
Voluntários.
Tradição em países como Estados Unidos, Reino Unido
e Canadá, a Marcha Por Uma Causa é um evento
multifacetado que oferece a possibilidade de
caminhar de forma saudável os 7,5 km que unem a
Praça do Comércio ao Pavilhão de Portugal dois
pontos de referência da cidade de Lisboa, e assistir à
festa de encerramento, um espectáculo que reúne
alguns dos melhores artistas portugueses actuais. E o
melhor é que de uma forma criativa e agradável
ainda estamos a contribuir para a melhoria da vida
das pessoas e comunidades desfavorecidas. Nada
poderia ser mais simples!

O seu passo faz diferença
Com o objectivo claro de sensibilizar a opinião
pública portuguesa para a importância do
Voluntariado, a Marcha Por Uma Causa é também
um im portante momento de angariação de fundos.
Em 2001, os fundos recolhidos foram canalizados para
o estudo de caracterização do voluntariado nos
projectos de luta contra a pobreza em Portugal, uma
iniciativa inter-religiosa com o Patriarcado de Lisboa.
O estudo para além de traçar o perfil do Voluntariado
em Portugal, identificou a necessidade de formação
e qualificação no contexto das organizações e
comunidades em que operam visando uma maior
eficiência do trabalho voluntário. Pelo facto da
consolidação de uma cultura do voluntariado ser um
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horizonte de desafios de longo prazo, os fundos
angariados na edição 2002 da Marcha Por Uma
Causa serão igualmente canalizados para o
programa de fortalecimento do Voluntariado em
Portugal.

A chave do sucesso desta iniciativa é a
simplicidade do mecanismo de
participação
No dia 22 de Setembro, a Marcha Por Uma Causa
retoma o tema do Voluntariado como instrumento na
luta contra a pobreza e a exclusão social. O Ano
Internacional do Voluntariado deu a conhecer
pessoas que buscam, encontram e implementam
soluções criativas para os problemas sociais. Em todo
o mundo multiplicaram-se iniciativas, partilharam-se
experiências e construíram-se novos vínculos
solidários. Em Portugal, A Marcha Por Uma Causa foi
um expressivo momento de promoção e valorização
do papel do voluntariado como força transformadora
da sociedade civil.
A chave do sucesso desta iniciativa é a simplicidade
do mecanismo de participação.
Percorrendo o percurso que une a Praça do Comércio
ao Pavilhão de Portugal estamos não só a contribuir
para o nosso bem-estar como também para o bem da
nossa comunidade. O João de oito anos explicou
muito bem esse sentimento quando ao chegar ao fim
da Marcha, apesar dos pés ligeiramente doloridos
disse que o Voluntariado é simplesmente “Ajudar
quem precisa”.

Ajudar faz bem à saúde!
- slogan da edição 2002 da Marcha Por Uma Causa
A sensação de prazer que resulta do voluntariado é
algo tão notável que já foi objecto de estudo
científico.
Os pesquisadores da Universidade de Michigan,
nos Estados Unidos estudaram centenas de casos
de voluntários durante vários anos e concluíram
que há uma relação directa entre sentir-se
socialmente útil e viver mais e melhor!
O meu passo faz a diferença
Quero participar:
Fundação Aga Khan
Viviane Ferreira de Almeida
Av. Lusíada Centro Ismaili
1600-001 Lisboa
Viviane.almeida@fakp.pt - www.fakp.pt/marcha

exercido. O aprofundamento do conhecimento
sobre o Voluntariado em Portugal constituiu um
objectivo primordial que foi sendo desenvolvido
ao longo do Ano e cujos resultados foram
apresentados no Congresso final de Dezembro.
Os resultados do estudo de caracterização do
Voluntariado em Portugal patrocinado pela
CNAIV salientam que o voluntariado não é uma
prática maioritariamente feminina, realizada por
pessoas de idade avançada e sem ocupação
profissional. Pelo contrário, grande maioria
exerce uma profissão, tem uma escolaridade
acima da média nacional e há cada vez mais
jovens no voluntariado. Finalmente, um dos
aspectos a considerar é a consolidação de
estratégias, conciliando-se o balanço do
trabalho desenvolvido com as perspectivas
futuras do Voluntariado e os passos a
desenvolver. O Congresso foi também, quanto a
este aspecto, um momento fundamental, numa
lógica de pluralidade de contributos e
participação efectiva de todos aqueles que
estão envolvidos no Voluntariado.

Vh - Considera que estão dados os
passos essenciais para a criação de
uma rede, nacional e internacional, do
serviço voluntário? Quais as
perspectivas de futuro relativamente a
esta matéria?
R.S. - Ao nível internacional essa rede tem sido
desenvolvida mais em termos de grandes redes
comuns a vários países, de que a IAVE
(International Association for Volunteer Effort) é
exemplo. O Programa dos Voluntários das
Nações Unidas e a sua Equipa AIV são o ponto
focal, por excelência, de todos esses contactos
e experiências.
Em Portugal, procurámos durante o AIV
congregar uma rede nacional de organizações
de voluntariado, lançando o apelo no Site da
CNAIV à constituição da Rede Voluntária. Foi
feito um levantamento das organizações
através de um Inquérito AIV, averiguando em
que domínios as organizações desenvolvem
voluntariado, o número de voluntários, o seu
envolvimento com acções inseridas no âmbito
do AIV, entre outros dados que nos possibilitam
referências de caracterização das organizações, como primeiro passo para organização
de uma rede de intercâmbio.
Posso dizer que os passos essenciais estão dados.
Mas uma rede nunca está completa, há que
organizar, primeiro - e tem sido esse o objectivo
agora - e depois dinamizar, promover o

intercâmbio permanente, a vontade e
disponibilidade para a verdadeira troca de
informações e ideias e, até, para a organização
de projectos em comum.

entrevista

participação
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Vh - Por fim, qual a sua opinião
relativamente à sensibilidade da
população nacional para o
voluntariado?
R.S. - A percepção do voluntariado de hoje na
sociedade portuguesa foi uma das questões
que o aprofundamento do conhecimento do
Voluntariado incluiu. Por isso se fez uma
sondagem de opinião sobre o que os
portugueses pensam do voluntariado e qual a
importância que lhe é reconhecida, na qual se
destacou o facto de que grande maioria dos
inquiridos entende que os voluntários serão
cada vez mais precisos e que o voluntariado seja
uma prática a consolidar-se.
Penso que a sensibilidade dos portugueses para
o voluntariado é crescente, e sem dúvida que
para isto o Ano Internacional teve um papel
fundamental. Não só porque foi demonstrada
concretamente à CNAIV a motivação que o
Ano despertou nas pessoas para o voluntariado,
- de que o significativo número de chamadas
para a Linha Verde AIV constituí exemplo - como
o Ano contribuiu também para o reconhecimento, pela sociedade em geral, para esta
prática; e conhecer é compreender e estar mais
disposto para apoiar. Nem todos podem ou
querem ser voluntários, mas é importante que
haja reconhecimento e respeito pelo
voluntariado.
Por tudo isto, estou certa que o Ano
Internacional dos Voluntários não foi uma mera
comemoração mas um ponto de partida do
desenvolvimento e mudança no Voluntariado
em Portugal.
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Reflectir sobre o voluntariado e
conhecer alguns exemplos na
prática foram os principais
objectivos do encontro de
Voluntariado promovido pela
Santa Casa da Misericórdia de
Portalegre, Centro de
Saúde de Portalegre e
a Delegação da Liga
Contra o Cancro, que
contou com a
presença e parceria
na organização do
Instituto para o
Desenvolvimento
Social (IDS) e Conselho
Nacional para a Promoção do Voluntariado(CNPV).
A sessão de abertura
contou com a participação de Piedade Murta,
Provedora da Misericórdia de
Portalegre; de Rosa Sampaio,
vogal do IDS e do CNPV; de
Sérgio Luz, vereador da
Câmara Municipal de
Portalegre; de Rui Caeiro,
Director do Centro de Saúde de

Portalegre e de Cristóvão
Crespo, Governador Civil. Na
abertura foi desde logo
unânime o reconhecimento
do valor social do voluntariado como contributo

presentes 80 representantes de
instituições e voluntários, incluiu
temas como a caracterização
do voluntariado e o seu enquadramento jurídico, passando
ainda por metodologias
de acção no voluntariado como a animação e, finalmente,
a apresentação e
discussão de boas
práticas nesta área.
Pretende-se que esta
seja uma das várias
acções a desenvolver continuadamente na região,
com vista à qualificação do voluntariado, seja ao nível
da sua execução

na resolução de problemáticas sociais e como
expressão da uma sociedade
mais justa e solidária,
tornando-se necessário o
trabalho em parceria para a
sua organização.
O Encontro, no qual estiveram

como da sua gestão, e à
promoção de uma rede de
intercâmbio.
Este acontecimento contou
com um destaque especial nos
jornais “O Distrito de Portalegre”
e “Diário do Sul”.

Exposição Itinerante
divulgação e promoção do
voluntariado e associativismo
e de estímulo à adesão ao
movimento associativo, esta
exposição tem percorrido
vários pontos do país, servindo
também de mote a debates e
conferências organizadas
localmente.
A Exposição, patente de 6 a
27 de Junho na Fundação da
Juventude, contou com a
visita de profissionais das
ciências sociais e humanas,
nomeadamente dos Centros
Sociais da Sé, da Vitória, do
Barredo, da Fundação para o
Desenvolvimento da Zona
Histórica do Porto e da
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Mais informações sobre a Conferência em
www.volonteurope.org.uk
Objectivos da Conferência
- Estabelecer novas parcerias e partilha de
conhecimentos com diversos profissionais
- Trabalhar em rede com decisores
políticos, gestores na área do voluntariado, membros do sector público,
privado e de inovação organizacional
- Adquirir novas inspirações e enfoques no
desenvolvimento pessoal e profissional
- Assegurar visibilidade e reconhecimento
internacionais das organizações de
voluntariado

17.ª Conferência Mundial da IAVE

«Associativismo e Voluntariado» no Porto
Iniciativa do Instituto para o
Desenvolvimento Social,
apresentou-se o ciclo desta
exposição no Porto, em Junho
de 2002, na sede da Fundação
da Juventude.
Espaço privilegiado de

Vai realizar-se em Lisboa, de 17 a 20 de Outubro,
a 11ª Conferência Europeia de Voluntariado da
iniciativa da Volonteurope.
A Volenteurope é uma rede constituída por
cerca de 1400 organizações, tem o estatuto de
consultor junto do Conselho da Europa e
organiza desde 1993 uma conferência anual em
diferentes cidades europeias.
Esta é uma Conferência anual de 4 dias que
oferece uma oportunidade única para parcerias
internacionais, intercâmbio de saberes e de
boas práticas na área do voluntariado. Sob o
lema “Mãos à obra” (Hands Up, Hands On),
cerca de 130 participantes, representantes de
organizações de voluntariado, investigadores e
voluntários, debaterão os seguintes temas:
Voluntariado e Ambiente; Voluntariado e
Responsabilidade Social das Empresas; Os
Jovens e o Voluntariado & Serviço Nacional de
Voluntariado Jovem; Combate à Exclusão
Social; Gestão do Voluntariado e Novas
Abordagens ao Voluntariado.
No programa estão incluídas visitas a
organizações portuguesas com boas práticas de
voluntariado.
Esta Conferência tem como parceiros na
organização em Portugal o Instituto para o
Desenvolvimento Social e o Conselho Nacional
para a Promoção do Voluntariado.

para breve

voluntariado em destaque

voluntariado em destaque

Fundação Portuguesa "A Comunidade Contra a Sida".
Igualmente estiveram presentes
os voluntários da Fundação da
Juventude e os mais de 40 jovens
que se encontravam a
frequentar Acções de Formação Profissional acompanhados pelos respectivos
formadores, nas sessões
dedicadas ao "Desenvolvimento
Pessoal e Social".
Esta Exposição foi, também,
amplamente divulgada junto
das Associações Juvenis do
Distrito do Porto, bem como das
Instituições que promovem o
Voluntariado na Área Metropolitana do Porto.

Voluntariado para Paz e Reconciliação é o tema de fundo da 17ª
Conferência Mundial da IAVE - International Association for Volunteer Effort
(Associação Internacional para o Esforço Voluntário) que neste ano vai ter
lugar na Coreia, em Seoul, de 11 a 15 de Novembro.
A IAVE foi criada em 1970 por um grupo de voluntários de várias partes do
mundo, considerando a importância do voluntariado e o valor do
intercâmbio cultural como forma de estabelecer pontes entre os povos.
Esta organização funciona em rede com membros a título individual ou
através de associações em mais de 95 países.
Segundo os organizadores da edição deste ano, a Conferência, para
além de um contributo para o trabalho em rede e para o desenvolvimento
do sector voluntário, será principalmente um momento para descobrir a
melhor maneira de resolver conflitos e alcançar a reconciliação e um Mais informações sobre esta
espaço de debate de temas e questões sobre aquilo que se pode fazer a Conferência em:
http://www.iaveseoul.org
favor da paz, seja em nossas casas, no nosso local de trabalho, como nas
nossas comunidades e países.
Os temas de enfoque desta edição serão: Voluntariado para a Resolução de conflitos e
Reconciliação; Voluntariado para o fortalecimento da dignidade humana; Políticas e medidas
governamentais de promoção e apoio ao Voluntariado.
Para além das sessões de trabalho, que têm como Idiomas oficiais o inglês e coreano, há ainda uma
exposição de materiais das actividades desenvolvidas pelas organizações e delegados presentes.
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