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1. iNtrodução

A União Europeia declarou oficial-
mente 2011, Ano Europeu do Volun-
tariado que tem por objectivo geral 

incentivar e apoiar os esforços desen-
volvidos pela Comunidade, pelos Es-
tados-Membros e pelas autoridades 
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locais e regionais tendo em vista criar 
condições na sociedade civil propí-
cias ao voluntariado na Europa. Deu-
-se assim um passo importante no 
reconhecimento de uma realidade e 
de uma potencialidade que importa 
não só reconhecer e promover mas 
também conhecer. o reconhecimento 
e a promoção são agora assumidos 
pela Europa tendo já sido enquadrado 
pela Assembleia da República de Por-
tugal na Lei 71/98 de 3 de Novembro. 
No entanto é importante conhecer e ir 
conhecendo o comportamento dos

voluntários e das instituições que os 
enquadram.
o objectivo do texto é perceber o fe-
nómeno do voluntariado nos Açores. 
Para isso, partindo de um quadro de 
referência com raiz na ciência econó-
mica (Ponto 2), e dos testemunhos do 
voluntariado recolhidos na internet, 
procura-se analisar os valores e ati-
tudes do voluntariado nos Açores, 
através de um inquérito com metodo-
logia Q junto de instituições de soli-
dariedade social nos Açores (Ponto 3) 
terminando com algumas conclusões 
(Ponto 4).

2. aNálisE EcoNómica do voluNtariado

Altruísmo, dádiva e voluntariado

Altruísmo, dádiva, conduta pró-so-
cial, e reciprocidade, estão na base da 
existência e desempenho das socieda-
des; através das famílias, das institui-
ções políticas e públicas, das regras 
de conduta, e das organizações de 
caridade (kolm & ytHiEr, 2006). 
A economia acrescenta que para o 
bom desempenho da sociedade é ne- 
cessário a escolha racional de recur-
sos escassos para a provisão de bens 
e serviços que satisfaçam as necessi-
dades humanas. Como conciliar os 
desejos e sonhos do coração, que 
quer amar e não morrer, com o deso-
lador ditame da razão, que demonstra 
cientificamente que a sede a imortali-

dade é impossível (garrido, 2009)? 
A hipótese que nos propõe Miguel de 
Unamuno, não é uma aposta na ra-
zão mas na vontade, que é imanente 
ao voluntariado. É querer crer para 
criar, só entendível se percebermos os 
outros nos gestos de dádiva mas cor-
rendo o risco, verdadeiramente qui-
xotesco, da incompreensão nomeada-
mente quando a razão se desliga da fé 
ou a acção se distancia do coração.
A ciência económica aborda desde há 
muito o fenómeno da dádiva e, im-
plicitamente, do voluntariado que é 
uma forma muito concreta de dádiva. 
Já Adam Smith dizia (1750) que, por 
mais egoísta que o homem seja há 
certos princípios na sua natureza que 
o tornam interessado no bem-estar dos 
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outros e que lhe trazem felicidade. No 
entanto, essas abordagens assumem 
implicitamente que a tragédia huma-
na da busca da felicidade resolvida, 
segundo Miguel de Unamuno, pela 
vontade do “querer crer para criar”, 
passa por assumir que a vontade, a 
fé e o coração se integram, de forma 
certamente simplista, na função de 
utilidade das pessoas. A coerência 
é-nos transmitida por Bento XVI 
quando diz na Encíclica Caritas in 
Verita que “a verdade há-de ser pro-
curada, encontrada e expressa na 
«economia» da caridade, mas esta 
por sua vez há-de ser compreendi-
da, avaliada e praticada sob a luz da 
verdade”. A vontade de acreditar que 
o gesto de dádiva é bom para quem 
dá (altruísmo de amor), independen-
temente de tal ser bom para o bem 
comum e indirectamente para o pró-
prio dador (altruísmo de bem comum); 
e ainda para além dos casos em que 
o dador tem alguma expectativa de 
vantagem na dádiva que faz (altruís-
mo egoísta).
Em termos económicos trata-se de 
admitir que o nível de utilidade que 
cada um pode atingir (Ui) depen-
de não só dos bens e serviços a que 
pode aceder (Xi), como refere a abor-
dagem económica mais elementar 
[Ui = Ui(Xi)], mas também do nível 
de utilidade que os seus próximos 
alcançam (Uj ≠ i) fazendo com que 
[(Ui = Ui(Uj ≠ i, Xi)]. Um pessoa A dá 

a B, reduz os seus bens, aumenta os 
bens de B e aumenta a utilidade de 
ambos. A interdependência de utilida-
des faz com que a utilidade de cada 
indivíduo é uma externalidade para o 
outro. o interessante é que, conforme 
reporta (kolm & ytHiEr, 2006), ní-
veis baixos de altruísmo conduzem a 
uma única solução, mas níveis altos 
de altruísmo levam a muitas soluções 
de equilíbrio e muitas delas piores 
em nível de utilidade. Este fenómeno 
verifica-se, por exemplo, em situa-
ções de equilíbrio de miséria mutua-
mente altruísta; verifica-se quando A 
dá a B o que A pensa que é bom e 
vice versa ficando ambos em situação 
pior do que quando A e B tratam de 
si mesmos; ou ainda em situações de 
paternalismo, quando A concentra os 
recursos que B usa mas é A que deci-
de a afectação desses recursos.

Altruísmo por amor, egoísta ou pelo 
bem comum

É difícil destrinçar os diversos tipos 
de altruísmo: i) Quando uma mãe 
trata dos seus filhos fá-lo por amor 
(altruísmo de amor), pelo gozo que 
tem e a pensar na companhia que 
poderá ter na sua velhice (altruísmo 
egoísta), ou ainda para bem comum 
pois o país precisa de se regenerar 
continuamente (altruísmo de bem 
comum)? ii) Quando um jovem uni-
versitário vai como voluntário dois 
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meses de férias para a Índia, estando 
um mês a tratar de tuberculosos e um 
mês a viajar, fá-lo por compaixão para 
com os que vão morrer (altruísmo de 
amor), pelo gozo do passeio e parte 
da sua formação (altruísmo egoísta) 
(moorE & allEN, 1996), ou ainda 
para dar o seu contributo para o bem 
comum (altruísmo de bem comum) 
(braltHWaitE, 2008)? iii) Quando 
alguém dá esmola a um drogado 
arrumador de carros isso acontece por 
piedade para com o drogado (altruís-
mo de amor), pelo medo de ficar com 
o carro estragado ou para que os seus 
companheiros de carro criem uma 
imagem diferente do dador (altruís-
mo egoísta), ou pelo dever de ajudar 
a atenuar um mal social (altruísmo 
do bem comum)? e, finalmente, iv) 
Quando se mobiliza voluntariado em 
processos de auto-construção é por 
amizade (altruísmo de amor), para 
que o próprio também seja ajudado 
(altruísmo egoísta) ou para cumprir 
uma tarefa comunitária (altruísmo do 
bem comum) (WEstENdorff, 2009)?
A percepção dos motivos da dádiva 
só é importante se interessar introdu-
zir mecanismos de gestão das dádi-
vas, nomeadamente nos altruísmos 
de interesse público. Nas dádivas por 
um bem público de natureza limi-
tada, como as dádivas para a festa 
do Espírito Santo nos Açores, não há 
problemas de eficiência pois os bene-
fícios das dádivas são internalizados. 

No entanto quando não é fácil inter-
nalizar os benefícios de altruísmos de 
bens comuns é aconselhável que as 
dádivas sejam feitas ser feitas através 
do Estado. A caridade privada não é 
eficiente pois o benefício vai para ter-
ceiros (teorema da Dádiva Conjunta); 
pelo que quando há dádiva é privada 
se argumenta (kolm & ytHiEr, 2006) 
ou os motivos não são altruístas do 
bem comum ou a sociedade não é 
democrática e é ineficiente.
Mesmo assim é por vezes melhor 
não querer gerir a dádiva pelo bem 
público porque, como dissemos, não 
é fácil destrinçá-la do altruísmo de 
amor ou do altruísmo egoísta. Até por-
que é muitas vezes quando os vários 
altruísmos estão interligados é quan-
do funcionam melhor como acontece 
com a dádiva de sangue onde os siste-
mas de dádiva voluntária funcionam 
melhor do que a recolha remunerada 
de sangue. É assim justificável a mul-
tiplicação de organizações de dádiva 
dando resposta à necessidade de tor-
nar a dádiva do bem comum mais efi-
ciente, deixando o altruísmo egoísta 
exercer-se no seu funcionamento de 
mercado informal de reciprocidades, 
potenciando as complementaridades 
entre as várias atitudes de dádiva e, 
sobretudo, dando toda a liberdade ao 
altruísmo do amor.
Na verdade há complementaridade 
entre os vários altruísmos por três 
razões: i) Primeiro porque embora o 
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mercado e o altruísmo egoísta fun-
cione com base no interesse próprio 
precisa do altruísmo da confiança, da 
pequena perda a curto prazo para o 
ganho a prazo, da aceitação do erro, 
e de algum perdão da fraude; ii) Se-
gundo, porque o altruísmo precisa 
de alguma organização ou do Estado 
para ser mais eficiente; iii) E, tercei-
ro, porque os sistemas de mercado, de 
dádiva e da política complementam-
se na sua função de tornar os homens 
mais felizes.

Economia do voluntariado

o voluntariado é uma forma de dá-
diva em que os voluntários preferem 
dar o seu trabalho para alguém em 
vez de darem dinheiro ou bens mate-
riais. No fundo trata-se da prestação 
de um serviço não remunerado (sHiN 
& klEiNEr, 2003) que, nomeada-
mente no caso de voluntariado formal 
(parbotEEaH et al., 2004), tem de ser 
complementado com organização, 
meios materiais e meios financeiros; 
estes últimos providos ou não por dá-
divas directas ou indirectas mas sem-
pre envolvendo um custo. De acordo 
com Marisa Ferreira et al. (2008), o 
voluntariado em Portugal ocupa 4,2% 
e cerca de 5% do emprego não agrí-
cola.
Assumindo, para facilidade de racio-
cínio inicial, que a escolha entre lazer 
e actividade (Ai) está definida e que 

as dádivas monetárias também estão 
fixas. Então a função de utilidade do 
voluntário (Ui) que se pretende ma-
ximizar, depende do rendimento (Yi) 
e da Utilidade dos outros (Uj ≠ i). 
o rendimento é função do trabalho 
(ti), do salário (wi) e dos preços (P). 
A função de utilidade dos outros de-
pende de outros factores e do efeito 
do trabalho voluntário do dador (Vi). 
Sendo que o trabalho (ti) mais o tra-
balho voluntário (Vi) tem de ser infe-
rior às horas disponíveis de activi-
dade (Ai = ti + Vi) (figura 1).
A Figura 1 permite explicitar os 
factores que influenciam o trabalho 
voluntário mas também a relação 
entre eles. Para além do tempo afecto 
a lazer e a dádiva monetária já defi-
nidos, os factores que influenciam a 
alocação de trabalho voluntário por 
cada agente são: a função de pro-
dução de rendimento, os salários e 
os preços; a função de produção de 
voluntariado; e a função de utilidade 
do dador. Assim:

–  Quanto o tempo de lazer aumenta 
porque aumenta o trabalho domés-
tico (groNau, 1977; GraHam & 
grEEN, 1984) ou porque melhora a 
função de produção de lazer, o tem-
po disponível para trabalho e para 
voluntariado diminui de A0 para 
A1, podendo diminuir também o 
nível de rendimento do trabalho, e 
o grau de satisfação dos outros (C0
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–  para C1). Só não diminui o nível 
de utilidade total do dador porque a 
escolha por lazer é racional.

–  Quando a função de produção de 
voluntariado não é capaz de inte-
grar o esforço individual de volun- 
tariado (G2) então o indivíduo pre- 
fere não fazer qualquer trabalho de 
voluntariado (C3) porque lhe dá 
mais utilidade do que fazer volun-

tariado sozinho (C2). Este facto 
justifica a multiplicidade de orga-
nizações de voluntariado uma vez 
que, se tal não fosse possível, todos 
apostariam no voluntariado dos ou-
tros para atender ao facto da nossa 
utilidade também depende da uti-
lidade dos outros mas o resultado 
mais provável é não haver qual-
quer voluntariado (C4) embora esse 
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figura 1:  Economia do Voluntariado.
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equilíbrio seja pior do que (C2). Em 
suma é bom que haja funções de 
produção de voluntariado adequa-
das a cada dador e naturalmente aos 
recebedores.

–  Em terceiro lugar quando a produ-
tividade, os salários ou os preços 
descem então o voluntariado pode 
descer ou subir (C5) conforme a 
função de utilidade entre rendimen-
to (Yi), utilidade alheia (Uj ≠ i).

–  Finalmente, havendo outra forma 
de rendimento como pensões, apoio 
da família ou rendimento de capital, 
representável por uma mudança de 
(F5) para (F0), o nível de volunta-
riado também pode subir ou descer 
[(C5), (C0)].

Em suma verificamos que a oferta 
de voluntariado depende certamente 
da função de utilidade do dador e do 
receptor mas também das funções 
de produção de rendimento, de lazer 
(não apresentada na figura) e de vo-
luntariado, todas elas fortemente in-
fluenciadas pelas novas tecnologias 
da informação (bENklEr, 2006) que 
podem até servir para complementar 
funções de produção de rendimento 
dos mais pobres com funções de pro-
dução de voluntariado dos mais ricos 
como sugere Yong-Shik Lee (2009) 
na utilização de redes conectadas de 
voluntários para promover o comér-
cio internacional de produtos prove-

nientes de regiões pobres. o proble-
ma é que as funções de produção de 
lazer e de rendimento são rentáveis 
pelo que aparecem naturalmente. 
Enquanto que as funções de produção 
de voluntariado têm que ser criadas, 
geridas e mantidas ou com fundos do 
estado ou com fundos que resultam 
da actividade das instituições mobi-
lizadoras e gestoras de voluntariado, 
embora existam funções de produção 
de rendimento que ganham dinheiro 
pela organização do voluntariado 
(HaNdy & brudNEy, 2007). E as 
funções de produção de voluntariado 
são complicadas (broWN & broWN, 
1994).

Relações de causa-efeito entre moti-
vações e dádivas

o modelo de economia de volunta-
riado apresentado acima ajuda-nos 
a perceber as relações entre motiva-
ções e voluntariado reportadas pela  
literatura.
Num artigo sobre a relação entre 
voluntariado e a saúde e felicidade 
dos voluntários (borgoNovi, 2008) 
sugere-se que os voluntários sentem-
-se mais saudáveis e felizes do que 
os não voluntários independentemen-
te do grupo sócio-económico a que 
pertencem; pela análise da figura 1 
o ponto C2 é melhor que o C4 para 
dador.
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Mais, conforme refere (WiNdsor et 
al., 2008), níveis intermédios de vo-
luntariado resultam em pessoas mais 
felizes do que baixos níveis e altos 
níveis de voluntariado o que é de 
alguma forma também presente na 
figura 1 onde o ponto (C0) é melhor 
do que o (C2) pois a organização do 
voluntariado permite que a pessoa 
trabalhe menos mas o seu trabalho 
tem mais efeito nos receptores.
Num outro artigo (morroW-HoWEll 
et al., 2003) é demonstrado que os 
reformados que fazem trabalho volun-
tário são mais felizes do que aqueles 
que não o fazem. Pegando mais uma 
vez na figura 1 o ponto (C3) é me-
lhor do que o ponto (C4) para o dador 
que já dispõe do rendimento da sua 
reforma do qual não tem que abdicar 
para se dedicar aos outros.
Um outro aspecto interessante é que 
a satisfação do trabalho voluntário 
resulta não só de ter satisfação pelo 
bem dos outros mas também porque 
a experiência de voluntariado é uma 
experiência profissional de estudantes 
que adquirem prática na sua profissão 
mas também em relações humanas 
(algrEN, 1997; lopEz et al., 1998). 
Pela figura 1, o equilíbrio em (C5) 
não vale só por si mas também pela 
perspectiva de alcançar (C0).
o voluntariado ocupa, em valores de 
mediana, 50 horas por ano de 23% 
dos homens e de 30% das mulheres 
americanas. os voluntários america-

nos tendem a ser empregados, ter 
entre 35 e 54 anos, casados e educa-
do (WEiss, 2008). ou seja as pessoas 
com mais rendimento tendem a dar 
mais tempo de voluntariado (C0) do 
que as pessoas com menos rendimen-
to (C5) (figura 1).

Modelo de análise do voluntariado

o modelo da economia do volunta-
riado pode ser apresentado de forma 
esquemática (figura 2) completan-
do algumas variáveis que estavam 
implícitas nos gráficos da figura 1. 
A função de utilidade dos dadores, o 
seu tempo disponível, o seu nível de 
salário, e o seu rendimento fora do 
salário são as variáveis exógenas que 
influenciam a escolha entre tempo de 
trabalho, tempo de fazer e tempo de 
voluntariado que, por intermédio das 
funções de produção de rendimento, 
de lazer, de poupança, de dádiva, de 
voluntariado e da própria função de 
utilidade dos recebedores. As setas 
a tracejado representam os efeitos a 
prazo que são antecipados pelos 
dadores influenciando a sua função 
de utilidade.
Qual dos factores apresentados é mais 
marcante no esforço e desempenho 
do voluntariado? o que pode ser me-
lhorado para aumentar o nível de uti-
lidade de dadores e recebedores? Esta 
é uma pergunta muito vasta para cuja 
resposta se pretende contribuir atra-
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vés da utilização da metodologia Q 
(stEpHENsoN, 1953) para perceber as 
motivações das entidades (HErmaNs 
& tHissEN, 2009) que gerem as fun-
ções de produção de voluntariado dos 
Açores, designadamente pela análise 
da hierarquização que fazem aos tes-
temunhos dos voluntários recolhidos 
na internet através da técnica das 
componentes principais, permitindo 
abordar a subjectividade dos respon-
dentes e estabelecer os factores implí-
citos que os aproximam e distanciam 
(addams & proops, 2000). o Mé-
todo Q Sort tem por objectivo estru-
turar os discursos dos agentes de de-

senvolvimento de uma comunidade 
sobre um tema que lhe diz respeito. 
tem três passos: a) Primeiro, através 
da análise de documentos e de entre-
vistas, são identificadas frases chave 
que traduzem atitudes dos agentes 
de desenvolvimento da comunidade; 
b) segundo, por intermédio de um 
questionário, solicita-se a ordenação 
das frases identificadas tendo em 
atenção a maior ou menor concordân-
cia com as frases; c) por fim, procede-
-se a uma análise onde se congregam 
as atitudes dos questionados, identifi-
cando-se pontos de concordância e de 
discordância.
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figura 2:  Modelo de Análise do Voluntariado.

3. aNálisE do voluNtariado Nos açorEs

Testemunhos de Voluntariado

Marisa Ferreira et al. (2008) sistema-
tizam a literatura sobre as motivações 

do voluntariado e classificam-nos em 
cinco grupos: altruísmo, pertença, re-
conhecimento social e aprendizagem. 
o objectivo deste artigo é um pouco 
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Testemunhos de Voluntários Retirados da Internet

1
o voluntariado apoia as pessoas em dificuldade que são assistidas através de uma presença humana, 
muito para além dos apoios oficiais que o Estado pode proporcionar.

2
Se o voluntário acompanha as pessoas em dificuldade física, psicológica ou social, então tem de 
respeitar cada pessoa e mesmo contribuir para a sua felicidade.

3
o voluntariado constitui elemento indispensável à humanização da saúde. Para além do diagnóstico 
e do tratamento, exige-se o acompanhamento integral da pessoa em crise.

4
os idosos com uma saúde razoável, são candidatos lógicos a um voluntariado competente, até 
porque ocupam o tempo fazendo o bem a outras pessoas mais carenciadas.

5
Qualquer voluntariado supõe a escolha de pessoas capazes de se relacionarem com os outros, 
aceites numa organização, com tarefas definidas e uma avaliação.

6
Quando esperava pelo primeiro emprego, queria adquirir experiência profissional num hospital 
pelo voluntariado. Depois gostei tanto que gostaria que se venha a tornar numa profissão

7
Desde ofertas para os acompanhar ao médico até explicações aos filhos em idade escolar e até pro-
postas de trabalho, nada aceitavam ou cedo desistiam. Queriam mais dinheiro sem trabalho.

8
Ser voluntária de alma e coração é saber ultrapassar as dificuldades, ser persistente, é viver com 
Deus e para Deus, com e através do irmão. É dar-se ao outro sem esperar recompensa. 

9
Sou reformado 70 anos, estava muito só e pensei ajudar os que mais precisavam. Comecei pelo 
serviço de apoio domiciliário ajudando a dar comida e banhos a doentes acamados.

10
Para mim ser voluntário é algo que nos faz superar para ajudar os outros acaba por ser tão bom que 
já dei por mim a contribuir para algum trabalho do género para depois me sentir melhor.

11
Quer tenha muito ou pouco tempo disponível para “voluntariado” deve fazê-lo porque será de certo 
uma grande prova de amor ao seu semelhante.

12
Não sei se é rico ou pobre, mas a minha missão é socorrer os pobres e os necessitados e neste 
momento o senhor precisa da minha ajuda.

13
o resultado do nosso trabalho foi um relatório sobre o direito à saúde, mostrando as desigualdades, 
as falhas nas zonas rurais e as divisões entre pessoas indígenas e não indígenas.

14
o Voluntário é a pessoa humana que vai estar em contacto com o doente, partilhando as suas angús-
tias e seu sofrimento.

15
o trabalho conjunto de voluntariado permitiu-nos ultrapassar desafios, partilhar perspectivas e 
sensibilidades em conjunto sempre no espírito do voluntariado e para o desenvolvimento local.

16
Antes do referendo havia tensões. Eu alertei constantemente a equipa de segurança para estar atenta 
ao ataque eminente aos que defendiam a proposta de lei a ser referendada.

17
Decidi ser voluntário para aprender mais sobre género e desenvolvimento, e partilhar conheci-
mento. tenho honra de lutar contra a violência e a favor de grupos vulneráveis.

semelhante só que vai tentar identifi-
car esses grupos a partir não dos crité-
rios dos autores mas sim dos critérios 
dos agentes partindo de testemunhos 

de voluntários expostos na Internet. 
A tabEla 1 apresenta testemunhos 
de voluntários portugueses e estran-
geiros retirados da internet. 
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18
Muitas pessoas e organizações fizeram diferença na minha vida e eu quero retribuir. Não sou capaz 
de expressar bem a felicidade, emoção e responsabilidade que sinto.

19
Estamos conscientes dos desafios. Muitas vezes quando alguma coisa quebra eu penso: como posso 
fazer isto? E sinto-me realizado quando consigo por a coisa a funcionar.

20
Antes de visitar o país a imagem que tinha do seu povo não era muito clara. Depois de dois dias 
comecei a compreender como são.

21
Como voluntário percebi que envolver os refugiados na gestão dos recursos naturais pode melhorar 
a sustentabilidade e promover o sentido de propriedade e de responsabilidade.

22
Dediquei o meu tempo livre e o meu dinheiro para ensinar voleibol. Consegui criar uma equipa boa 
e unida. Esta experiência foi muito importante para mim.

23
Foram retiradas lições do voluntariado das olimpíadas de Pequim para ajudar a coordenação de 
mais de um milhão de voluntários que apoiaram a Exposição de Xangai em 2010.

24
A pavimentação de ruas é essencial para combater a pobreza urbana. Como voluntário sinto-me 
orgulhoso de ter participado neste projecto de sucesso.

25
o voluntariado foi fundamental para reduzir o impacto ambiental dos refugiados racionalizando o 
uso de lenha e plantando milhões de sementes para reflorestação.

26
A minha experiência no voluntariado foi importante para a minha carreira profissional e para mim 
próprio. A proximidade dos problemas foi muito importante.

27
o Ministro da Juventude e dos Desportos da Índia quer envolver os alunos nas comunidades locais 
através do voluntariado. 2,6 milhões de estudantes de 200 universidades.

28
Fiquei muito contente pelo meu trabalho de voluntariado ser junto da população onde cresci. 
A vantagem é que já conhecemos a realidade onde vamos trabalhar.

29
A comunidade tem um conhecimento muito grande e capacidade para identificar os problemas que 
os afectam.

30
Ser voluntário é muito mais do que melhorar a experiência do dador ou conhecer uma nova cultura. 
tem a ver com as pessoas no terreno que precisam dos voluntários para sobreviver.

31
o impacto do nosso trabalho pode não ser imediato e visível mas as pessoas respeitam-no e vêm-no 
como exemplar – por vezes estranho… somos estrangeiros que escolhemos ajudá-los.

tabEla 1:  testemunhos de Voluntários Retirados da Internet.

Análise Q do Voluntariado nos Açores

Foram estas as frases que, seguindo 
a metodologia Q (stEpHENsoN, 1953) 
solicitámos aos responsáveis de enti- 
dades que organizam trabalho volun-
tário nos Açores para que hierarqui-
zassem estas frases conforme o es-
quema apresentado na tabEla 2. As 

respostas foram enviadas por email 
depois de contacto telefónico a qua-
renta e duas instituições de solidarie-
dade social tendo sido obtidas 13 
respostas o que é suficiente tendo em 
atenção ser aconselhável que o núme-
ro de respostas seja sensivelmente um 
terço do número de frases.
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Nos Açores existiam referenciadas 
em 2011 241 instituições públicas 
de solidariedade social, 64 Casas do 
Povo, 35 Misericórdias, 19 Centros 
Paroquiais, 123 associações várias 
como Centros Comunitários, orga-
nizações da Caritas, e muitos outros 
centros, lares, organizações, centros 
e institutos, dedicados ao serviço so-
cial e integrando trabalho voluntário 
(tabEla 3). os dados recolhidos são 
de quatro das nove ilhas dos Açores e 

de instituições várias como Casas do 
Povo, Misericórdias, Centros Paro- 
quiais e outros. Mais uma vez se 
realça que o objectivo neste método 
não é ter uma amostra representativa 
mas sim ter atitudes que poderão ser 
diferentes e neste sentido temos uma 
diversidade de instituições e, embora 
com um peso grande da Ilha terceira, 
uma diversidade também grande no 
tipo de ilhas.

Concorda Menos Relativamente indiferente Concorda mais

- - - - - - - - - - ~ + + + + + + + + + +

tabEla 2:  Esquema para hierarquização dos testemunhos de voluntariado.

Ilha
Casas do Povo Misericórdia Centros Paroquiais outros total

Real testemunhos Real testemunhos Real testemunhos Real testemunhos Real testemunhos

Santa Maria 1  1   2   4 0

São Miguel 19 1 19 7 1  68 113 2

terceira 15 1  4 2 7  35 5  61 8

Graciosa —  2 1 —   3 0

São Jorge  1  2 1   5 1   9 1

Pico 14  3 1   4  21 0

Faial 10  1 1 1   6 1  18 2

Flores  4  2 2   3  11 0

Corvo —  1 — —   1 0

total 64 2 35 3 19 1 123 7 241 130

tabEla 3:  Institutos Públicos de Solidariedade Social nos Açores.
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A extracção de factores pelo método 
das componentes principais subjacen-
te à Análise Q permite, em primeiro 
lugar, identificar variáveis implícitas 
subjacentes aos testemunhos (grá-
fico 1 e gráfico 2) e, em segundo 
lugar, perceber as atitudes dos vários 
agentes face a estas variáveis implí-
citas.
A sistematização das frases de acordo 
com os factores 1 e 2, que explicam 
respectivamente 33,6% e 12,7% das 
observações permitem dar nome aos 
eixos. o Factor 1 tem a ver com tes-

temunhos que favorecem o “Servir 
o Próximo” o que, de acordo com o 
esquema da figura 2 se referencia à 
Função de Utilidade dos recebedores. 
o Factor 2 tem a ver com testemu-
nhos que favorecem mais e menos o 
“Servir o Próprio” o que, no esquema 
da figura 2, corresponde à Função de 
Utilidade do Dador. São assim pos- 
síveis quatro cenários: i) o cenário 
em que se serve o próximo e o pró-
prio surge quando há referência a 
Deus (8), quando se aposta na capa-
cidade dos voluntários (5), quando se 

gráfico 1:  testemunhos de Acordo com o Serviço ao Próximo ou Serviço ao Próprio.
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atende à felicidade do recebedor (2) 
ou quando se aposta num tratamento 
das pessoas no corpo e na alma (3). 
ii) o cenário em que se serve o pró-
ximo por esforço do próprio congre-
ga gente que acha que o Estado não 
pode resolver tudo (1), que respeita 
os desejos da comunidade (29), que 
quer retribuir (18), prefere ajudar 
comunidades que conhece (28), opta 
por socorrer necessitados (12) e de 
partilhar angústias (14). iii) o cenário 
mais egoísta explicita a carreira (26), 
o sentir-se melhor (10), a ocupação 
de idosos (4), a auto-prova de amor 

(11). iv) Finalmente, o cenário dos 
testemunhos de falhanço no serviço 
do próprio e do próximo, denuncia 
que quem recebe não quer apoio (7), 
que denunciei (13) e alertei para pro-
blemas (16), que conheci em pouco 
tempo (20) ou que tive orgulho no 
projecto (24). No meio dos vários 
cenários ficam as outras atitudes que 
de alguma forma repetem frases são 
colocadas em pontos extremos e que 
são assim um pouco redundantes.
o terceiro factor acrescenta 11% da 
explicação das variáveis. A repre-
sentação deste factor acrescenta uma 

 gráfico 2: testemunhos de Acordo com o Serviço ao Próximo e Efectividade.
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nova dimensão implícita que, à luz 
do esquema teórico apresentado na 
figura 2, pode indiciar o desempe-
nho da “Função de Produção do Vo-
luntariado”. Na verdade é mais fácil 
perceber a efectividade subjacente 
a cada testemunho se partirmos dos 
grupos identificados no gráfico 1 e 
observar como é que eles se organi-
zam de acordo com o Factor 3 a que 
chamamos de Efectividade.
No Grupo IV do gráfico 1, o Vencer 
Desafios (19) indicia uma realização 
superior no Sentir orgulho pelo Pro-
jecto (24). No Grupo III o Conseguir 
uma Carreira (26) tem um cariz de 
mais efectividade do que o Evitar a 
Solidão (9). No Grupo II a acção de 
Partilhar Angústias (14) envolve mais 
actividade do que o Querer Retribuir 
(18) e, no Grupo I, a Felicidade do 
Recebedor (2) está associado a mais 
realização do que a Capacidade do 
Dador (5).
Uma vez identificados os três vecto-
res implícitos aos testemunhos (Servir 
o Próximo, Servir o Próprio e Servir 
com Efectividade) é possível melho-
rar o conhecimento sobre as atitudes 
das Instituições Públicas de Solida-
riedade Social nos Açores:

–  o Grupo A, onde se situa o testemu-
nho da Misericórdia da Horta e que 
está fortemente ligado à conciliação 
entre o Servir o Próximo e Servir o 
Próprio.

–   o Grupo B, cujos elementos pare-
cem estar mais preocupados com o 
Serviço ao Próximo e onde cabem 
as Misericórdias de Angra e da 
Praia, o Centro Paroquial de São 
Roque, a UMAR do Faial e a Cada 
de Povo de Vila Franca.

–  o Grupo C) com elementos orienta-
dos o Serviço dos Próprios integra 
o Lar de Idosos da Praia, a Casa do 
Povo do Porto Judeu e a Associação 
Juvenil da terceira.

–  Finalmente o Grupo D) onde ser 
concentram sintomaticamente o tes-
temunho de voluntários individuais 
e o do Lar de Idosos das Velas, apa-
recem como neutros face às frases 
mais marcantes do Serviço ao Pró-
ximo e do Serviço ao Próprio.

o gráfico 4 permite verificar que o 
Grupo D se subdivide em dois. D1 
onde situamos o Lar de Idosos das 
Velas, RAG e AFR que se manifesta 
por testemunhos mais efectivos e D2 
(JMS) com testemunhos mais propo-
sitivos.
Será que algumas características des-
tas instituições justificam o seu posi-
cionamento face aos testemunhos? 
A tabEla 3 pode dar algumas indica-
ções interessantes. Em primeiro lugar 
a resposta dos técnicos indica uma 
perspectiva ao mesmo tempo de ser-
viço ao próximo e de serviço ao pró-
prio (Grupo A). Em segundo lugar as
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 gráfico 3:  Atitudes face ao Voluntariado: Próximo / Próprio..

 gráfico 4:  Atitudes face ao Voluntariado – Próximo / Efectividade.
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instituições explicitamente dedica-
das ao apoio social têm uma maior 
atenção pelos testemunhos de apoio 
ao próximo (Grupo B). Em terceiro 
lugar as instituições ligadas aos ido-
sos e às crianças gostam de testemu-

nhos de realização pessoal (Grupo C). 
Finalmente os voluntários em nome 
pessoal e dedicados a áreas diversas 
preocupam-se com a efectividade do 
seu desempenho (Grupo D).

Instituição Principal Actividade

Número
de 

Empre-
gados

Número
de 

Volun-
tários

Horas / 
Mês

Número
de 

Benefi-
ciados

Actividade 
do

Questio-
nado

A
Santa Casa da Misericórdia 
da Horta

Acção Social a 
Idosos, jovens e 

deficientes
132 0 0 499 técnico

B
UMAR – Delegação da Ilha 
do Faial

Apoio vítimas de 
violência doméstica

9 2 5 5 técnico

B
Santa Casa da Misericórdia 
da Praia da Vitória

Acção Social 140 11 45 340 Dirigente

B
Santa Casa da Misericórdia 
de Angra do Heroísmo

Apoio a idosos 
e à infância

180 60 500 200
Dirigente / 
Voluntário

B
Centro Social e Paroquial de 
São Roque

Apoio ao domicílio 53 9 65 200
Dirigente / 
Voluntário

B Casa do Povo da V. Franca Centro comunitário 17 6 8 250 Voluntário

C Casa do Povo de Porto Judeu Creche 50 11 90 400
Dirigente / 
Voluntário)

C Lar D. Pedro V
Internamento 

– Lar de idosos
44 5 40 134 Voluntário

C
AJItER – Associação
Juvenil da Ilha terceira

Actividades ligadas 
à juventude

3 14 250 5000
Dirigente / 
Voluntário

D1
Casa de Repouso 
“João Inácio de Sousa”

Lar de Idosos 60 5 30 200 Dirigente

D1 AFR Escutismo 0 1 10 2000 Voluntário

D1 RAG Associação de Pais 0 1 20 2000 Voluntário

D4 JMS Explicações 0 1 10 25 Voluntário

tabEla 3:  tipologias dos testemunhos de Voluntários nos Açores.

Se ligarmos os dados da tabEla 3 
com os da tabEla 2 podemos intuir 
a dimensão muito significativa do 

sector, a sua diversidade nos serviços 
prestados e, pelos dados do Método 
Q a diversidade de alguma forma 
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complementar das atitudes face ao 
voluntariado.
É também interessante verificar que 
o Modelo teórico apresentado no 
Esquema da figura 2 aparece de 
certa forma confirmado pelas variá-
veis latentes que surgiram da aplica-
ção do Método Q.
Em suma o Modelo teórico de Abor-
dagem à Economia da Dádiva e do 
Voluntariado é aplicável aos Açores 
e pode ser utilizado como referencial 
de análise em trabalhos posteriores. 
Fica assim explicitado o carácter rela- 

tivamente complexo do trabalho de 
voluntariado que depende da criação 
de “Funções de Produção” que inte-
gre, de forma diversificada, o traba-
lho voluntário para serviço dos mais 
necessitados. E o mesmo se pode 
dizer em relação às outras funções 
que indirectamente influenciam o 
voluntariado e o seu efeito: a Função 
de Produção de Lazer; a Função de 
Produção de Dádiva Monetário, a 
Função de Produção de Investimento 
e a Função de Produção de Produto 
(ver figura 2).

4. coNclusão

Neste texto tentámos entender con-
ceitos muitas vezes sobrepostos como 
o altruísmo, a dádiva e o volunta- 
riado; diferenciámos entre altruísmo 
por amor, egoísta e pelo bem comum; 
e explicitámos o problema da econo-
mia do voluntariado e as relações de 
causa efeito entre motivações e dá-
divas simplificadas num modelo de 
análise do voluntariado no qual inte-
ragem, entre outros a Função de Pro-
dução de Voluntariado, a Função de 
Utilidade dos Recebedores e a Fun-
ção de Utilidade dos Dadores.
Estas interacções foram seguidamen-
te confirmadas pela análise da hierar-
quização de testemunhos de volun-
tários feita por dirigentes, técnicos e 

voluntários associados a Instituições 
Públicas de Solidariedade Social nos 
Açores. Esta confirmação permite 
não só perceber a complexidade que 
envolve a eficiência do sistema de 
voluntariado mas também obter es-
quemas simplificados que permitem 
uma melhor compreensão do funcio-
namento do todo.
É igualmente desafiante para traba-
lhos futuros tentar perceber como a 
estrutura dos movimentos de volun-
tariados pode sustentar o desenvolvi-
mento das regiões e o nível de bem-
-estar das suas populações. o que é 
que o Capital Social tem a ver com 
as Funções de Produção de trabalho 
Voluntário?
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