
voluNtariado como ExErcício da cidadaNia rEspoNsávEl

o coNtributo da caritas

EugéNio josé da cruz foNsEca

Fonseca, E. J. C. (2010), Voluntariado como exercício da cidadania responsá-
vel. o contributo da Caritas. Boletim do Núcleo Cultural da Horta, 20: 89-96

Sumário: Em Portugal, o voluntariado não é um fenómeno novo. Assistimos a uma realidade 
muito antiga mas reestruturada de forma diferente. Mesmo assim, ainda há muito por conhecer, 
nomeadamente, o número real dos que exercem esta missão e as áreas de actividade a que se 
dedicam. São várias as fontes que avançam com estatísticas, mas que não passam de uma visão 
parcelar e incompleta da realidade nacional. Perante a realidade conhecida, há que incentivar 
tudo o que se está a fazer para valorizar esta dimensão da cidadania. os voluntários e volun-
tárias são uma mais-valia para a Cáritas, na medida em que, no âmbito das suas competências, 
permitem-lhe preservar a sua identidade e tornar mais ampla a sua missão. Seria desejável que o 
Ano Europeu do Voluntariado seja uma oportunidade para o reforço do voluntariado em cada uma 
das organizações e, no conjunto, para as localidades em que estão inseridas e para o país em geral. 
o reconhecimento social do voluntariado será um sinal de esperança para o nosso tempo.

Fonseca, E. J. C. (2010), Volunteering as a practise of responsible citizenship. 
the contribution of Caritas. Boletim do Núcleo Cultural da Horta, 20: 89-96.
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o Conselho de Ministros da União 
Europeia, declarou 2011, Ano Euro-
peu das Actividades Voluntárias que 
Promovam uma Cidadania Activa. 
trata-se de uma iniciativa muito 
oportuna e louvável, os objectivos que 
orientaram esta decisão. Criar me-
lhores condições para o exercício do 
voluntariado, qualificar os voluntários 
e as suas organizações, reconhecer a 
acção desenvolvida pelos voluntários 
e motivar outros a fazer o mesmo, são 
metas que se espera virem a alcançar 
significativos benefícios para uma 
U.E. mais consentânea com os ideais 
que estiveram na sua origem (ou ma-
triciais). Se isso for conseguido, não 
deixará de contagiar todo o espaço 
europeu, bem como outras regiões do 
Mundo.
Mas, o voluntariado não é um fenó-
meno novo. Desde que o ser huma-
no existe que lhe foi inscrito na alma 
esta capacidade de doação aos outros. 
As formas como os indivíduos se têm 
organizado para colocar em prática a 
dádiva de si mesmos é que tem evo-
luído.
Em Portugal, perde-se no tempo a 
existência organizada do volunta-
riado. São antiquíssimas e profundas 
as suas raízes históricas e culturais. 
talvez novo, neste fenómeno, não 
seja tanto a realidade e a sua dimen-
são social, mas a sua estruturação e 

a sua institucionalização formalizada. 
ou seja, durante muitos anos, o vo-
luntariado exercia-se de forma frag-
mentada e atomizada, com uma clara 
tendência para a individualização de 
estratégias de participação Assisti-
mos, portanto, a uma realidade muito 
antiga mas reestruturada de forma 
diferente.
todavia, ainda há muito por conhecer 
no que respeita ao voluntariado em 
Portugal, nomeadamente, o número 
real dos que exercem esta missão e as 
áreas de actividade a que se dedicam. 
São várias as fontes que avançam 
com estatísticas, mas que não passam 
de uma visão parcelar e incompleta da 
realidade nacional. Mesmo a identi- 
ficação das características é feita a 
partir de análises empíricas. É com 
base neste tipo de análise, que se 
constata haver um forte pendor para 
a adesão a actividades mais pontuais, 
demonstrada pelos resultados, sem-
pre excepcionais, das muitas cam-
panhas de solidariedade. Este facto 
terá a ver com uma das dificuldades 
maiores com que o voluntariado insti-
tucionalizado se depara: a dificuldade 
que as pessoas, hoje, têm em assumir 
compromissos regulares que encon-
tra na “falta de tempo” a sua princi-
pal justificação. Em tempos idos, era 
muito mais persistente a existência do 
chamado, agora, voluntariado de pro-

1. o voluNtariado uma rEalidadE muito aNtiga
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ximidade. Acontecimentos recentes 
com idosos e idosas, a viver em am-
bientes muito urbanizados, dão conta 
de como se está a dissipar esta prática. 
Nas zonas mais rurais poderão ainda 
existir resquícios deste tipo de solida-
riedade familiar e de vizinhança, mas, 
se nada se fizer para o reavivar, tende 
a desaparecer também e nota-se ser 
cada vez mais, fraco.
É verdade que, nas últimas décadas, 
tem vindo a aumentar o número de 
associações, especialmente, em áreas 
não tão tradicionais como o ambiente, 
a cultura e o desenvolvimento sócio-
local. Mas há que questionar a essên-
cia das motivações que, por vezes, 
resultam, não tanto da iniciativa es-
pontânea, mas da resposta a impulsos 
exteriores, bem como o grau de par-
ticipação activa. A título de exemplo, 

pode referir-se que qualquer sócio de 
uma organização não lucrativa é um 
voluntário no sentido pleno, mas é 
óbvio que não se pode identificar a 
figura social do voluntário com a de 
um mero associado.
Se tem sido crescente o número de 
associações nas áreas referidas, nou-
tras o decréscimo é relevante. Refiro 
apenas duas áreas: as comissões de 
moradores e as de trabalhadores bem 
como o movimento sindical em geral. 
Razões para este enfraquecimento, 
poderemos encontrá-las na forte 
ideologização que muitas assumiram, 
assim como o seu grau de intervenção 
que se revela incomodativo para uma 
sociedade que privilegia a manuten-
ção do status quo, preferindo funcio-
nários ao invés de empreendedores.

2. dEsafios ao voluNtariado

Perante a realidade descrita, há que 
incentivar tudo o que se está a fazer 
para valorizar esta dimensão da cida-
dania, mas também não se devem 
olvidar os riscos que a mesma corre 
e os desafios que deve enfrentar para 
os evitar.
o primeiro e fundamental é a clari-
ficação e assunção generalizada do 
conceito de Voluntariado. Há prin-
cípios que não podem estar fora de 
qualquer conceptualização que se 
vier a assumir. Indico aqueles que, 

do meu ponto de vista, me parecem 
inalienáveis. o Voluntariado é o exer-
cício livre, organizado, capacitado 
e não remunerado da solidariedade 
cidadã. Livre, porque nunca se faz 
por determinação legal, não se impõe, 
mas deve tornar-se uma forma de ser 
e de estar. Educa-se. Organizado, na 
medida em que a sua eficácia depen-
de dos planos, objectivos e recursos 
que são definidos, em conjunto, e 
permitem a continuidade das acções. 
Não se efectiva, com qualidade, de  
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maneira isolada e esporádica. Capa-
citado, visto que não basta a boa von-
tade; tem que dotar-se de técnicas 
que, por muito elementares que se-
jam, preparem o voluntário ou a vo-
luntária para realizar sua actividade 
de acordo com as suas capacidades e 
as tarefas a realizar. Não remunerado, 
porque não supõe qualquer compen-
sação de ordem material. Assenta na 
total gratuitidade. Poderá ser ressar-
cido, se necessário, dos encargos que 
tem com a realização das tarefas de-
sempenhadas, mas nunca pelo tempo 
dispendido.
Solidariedade cidadã como expressão 
da sensibilidade humana, que impele 
a actuar para dar respostas a necessi-
dades. Participação activa e responsá-
vel dos cidadãos na busca da coope-
ração, lutando e contribuindo para o 
bem-estar da comunidade e a quali-
dade de vida dos seus membros.
Porém, outros desafios se colocam. 
Enuncio alguns que, por serem tão 
objectivos, dispensam aprofundadas 
justificações. Desde logo, o exercício 
do voluntariado exige um conheci-
mento, tanto quanto possível, da reali- 
dade envolvente. Sem isso, corre-se 
o risco de as iniciativas não corres-
ponderem às necessidades efectivas 
e os impactos não serem os espera-
dos. Urge, também, motivar os mais 
novos. Não é que não seja meritório 
o envolvimento da nossa juventude 
em acções a favor de outrem, para a 
maioria, isso acontece conforme ra-

zões de força maior e não de maneira 
continuada. Basta analisar os dados 
disponíveis. Reitero que podem não 
corresponder à realidade mas, com-
parativamente, verifica-se uma fraca 
presença de gente nova nas nossas or-
ganizações de voluntariado.
A exigência na admissão e na prática 
do voluntariado é outros dos aspectos 
a não descurar. É preciso muita aten-
ção às motivações para que elas não 
sejam paradoxais em relação aos 
princípios orientadores desta forma 
de estar na sociedade. Mesmo após 
a aceitação e concedido o estatuto de 
voluntário ou voluntária, há que acom-
panhar, com muito cuidado, a reali-
zação das tarefas confiadas. Apostar 
na formação inicial e contínua é o 
caminho. Como seria útil a criação 
de um Centro Nacional de Formação 
de Voluntariado que, de forma inova-
dora e descentralizada, apoiasse as 
organizações nesta responsabilidade. 
Da resposta eficaz a este desafio de-
pendem as condições para assumir 
outra exigência, bastante determinan-
te, que é a preservação da identidade 
e autonomia de cada organização. Per-
der de vista os valores subjacentes à 
missão, é subverter o ideário. Quando 
isso acontece, é mais fácil perder-se 
a independência. E a este propósito 
nunca é demais recordar que o Volun-
tariado é, intrinsecamente, pertença 
da sociedade civil, devendo o Estado, 
incluindo as autarquias, serem apenas 
agentes facilitadores.
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É imperioso, ainda, evitar a elitização 
do Voluntariado como, outrora, acon-
teceu muito e que, nalguns sectores, 
ainda hoje acontece. Há que incor-
porar, nas diferentes organizações, as 
distintas classes sociais. Seria erró-
neo que alguém se visse privado de se 
realizar, como pessoa, na doação aos 
outros, só por não dispor dos recursos 
que, porventura, o âmbito da acção 
do seu agrado ou mais necessário à 
comunidade em que está integrado, 
viessem a exigir.
Abrir-se à cooperação com outras 
organizações públicas e particulares 
é outra das exigências incontorná-
veis. É imprescindível o trabalho 
em parceria, sob pena de se cair na 
auto-destruição. o trabalho em parce-
ria não significa limitação da diver-
sidade, pelo contrário, é desejável 
que esta continue a desenvolver-se. 
Pelo contrário, também se deve evi-
tar a centralização pois é desejável o 
desenvolvimento das identidades e 
autonomias. tem que ser significa-
tiva a consciência da identidade e da 
história, comuns e complementares, 
de cada domínio de actividade vo-
luntária; a procura de caminhos de 
futuro, comuns e complementares; a 
congregação de esforços, em ordem 
ao reconhecimento, à expansão e à 

qualificação permanentes do Volun-
tariado.
A Confederação Portuguesa do Volun-
tariado, como legítima representante 
dos voluntários e suas organizações, 
é a instância mais representativa e em 
melhores condições para dinamizar 
as parecerias, nacionais e internacio-
nais, entre instituições congéneres e 
o Conselho Nacional para a Promo-
ção do Voluntariado e para promover 
o relacionamento com os organismos 
públicos.
Por último, há que olhar para esta 
componente da cidadania, não como 
uma forma de assegurar a manuten-
ção do “Sistema”, mas como agente 
privilegiado da transformação social. 
Com efeito, o contributo do volun-
tariado, no seu sentido pleno, não 
se pode restringir a acções de soli-
dariedade primárias, nem à promo-
ção da dignidade humana. Luta pela 
transformação da sociedade, tendo 
em conta o princípio fundamental da 
subsidiariedade. o compromisso com 
a justiça social, no sentido da não 
resignação, mas incentivando altera-
ções estruturais positivas é a pedra 
de toque e a credibilidade tanto das 
pessoas voluntárias como das suas 
instituições.

3. o voluNtariado Na caritas

A Cáritas é uma instância típica e 
oficial da Igreja Católica para a pro-

moção da sua acção social. Conta com 
milhares de colaboradores, alguns dos 
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quais assalariados, mas, a maioria, dá 
o seu contributo de forma graciosa. 
É óbvio que em organizações como 
esta, mesmo os assalariados têm que 
ter uma motivação acrescida para as 
tarefas que lhes são atribuídas que 
não pode ser, apenas, a remuneração; 
a dedicação tem que ser maior. os 
voluntários e voluntárias são também 
uma mais-valia, na medida em que, 
no âmbito das suas competências, 
permitem à Cáritas preservar a sua 
identidade e tornar mais ampla a sua 
missão.
Ao longo das mais de seis décadas 
da sua existência, o voluntariado tem 
tido diversas características e assumi-
do múltiplas actividades. Dispõe de 
várias tipo de voluntariado: um mais 
informal, cuja colaboração se res-
tringe a campanhas de solidariedade 
ou a acções de curta duração. outro, 
designado por regular, ocupa-se, pre-
dominantemente, em tarefas de assis-
tência que visam a resposta imediata 
aos problemas. É já significativo o 
número dos que se dedicam à promo-
ção das pessoas em situação de des-
favorecimento ou de exclusão social. 
oferecem o seu tempo a actuar nas 
causas pessoais que estão na origem 
das dificuldades e agem no sentido 
de as superarem. Menos frequente é a 
participação de voluntários “nossos” 
em iniciativas que procurem criar 
condições para o desenvolvimento 
sócio-local, tendentes à melhoria das 

condições de vida comunitária dos 
bairros ou zonas mais vulneráveis.
No respeito pelo princípio da univer-
salidade, que faz com que a Cáritas 
esteja disponível para dar o seu con-
tributo para a solução de todos os pro-
blemas, sem fazer acepção de pessoas, 
ajudando quem precise, independen-
temente da sua religião, cultura ou 
etnia, também acolhe a colaboração 
de quem quiser, através dela, ajudar 
a construir o bem comum. Não é, por 
isso, condição determinante para ser 
voluntário na Cáritas, professar a fé 
católica, mas tem que prosseguir os 
mesmos ideais humanos e respeitar 
os valores específicos da sua identi-
dade cristã que tem na Caridade a sua 
principal matriz.
Dos voluntários e voluntárias da Cá-
ritas espera-se que:

–  se identifiquem com os destinatá-
rios da sua acção servindo, a todos 
sem excepção, mas dando preferên-
cia aos “últimos dos últimos”;

–  que conheçam bem as suas capaci-
dades e as coloquem, por inteiro, ao 
serviço dos outros. Uma das capaci-
dades a ter ou a adquirir é a da pro-
ximidade. Fazer-se próximo é saber 
ver, sem passar ao lado, mas agir de 
imediato, tornando-se “salvador”;

–  que tenham um sentido comunitário 
da sua missão, não prescindindo da 
colaboração de terceiros sejam eles 
da Cáritas ou de outras instituições 
que prosseguiam os mesmo ideais. 
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Só com a consciência de que não há 
problema, por muito pequeno, que 
se resolva, cabalmente, sem o con-
tributo de outras instâncias, o que 
exige, de cada um, outro atributo 
fundamental que é o sentido da 
co-responsabilidade.

tendo todos estes pressupostos em 
conta, a Cáritas pretende até 2012:

–  intensificar a difusão de informa-
ções através dos meios de comuni-
cação de que a Cáritas dispõe;

–  a realização de encontros, visando o 
melhor conhecimento da natureza, 
história e potencialidades do volun-
tariado, bem como a motivação 
para a sua prática;

–  o contributo para a sua organização 
e qualificação;

–  eventualmente, a preparação de pro-
postas a apresentar ao Governo, e a 
outras entidades competentes, para 
o reconhecimento e intensificação 
do papel do voluntariado na socie-
dade portuguesa;

–  a regularização, junto do Conselho 
Nacional para a Promoção do Vo-
luntariado, dos voluntários da Cári-
tas e de grupos paroquiais de acção 
social que reúnam condições para 
tal e estejam interessados.

A Cáritas Portuguesa e as Cáritas 
Diocesanas funcionarão como «orga-
nizações promotoras» do voluntaria-
do, nos termos da legislação em vigor 
(Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro, 
e Decreto-Lei n.º 389/99, de 30 de 
Setembro).

4. potENcialidadEs do aNo EuropEu do voluNtariado

Seria desejável que o Ano Europeu 
do Voluntariado seja uma oportuni-
dade para o reforço do voluntariado 
em cada uma das organizações e, no 
conjunto, para as localidades em que 
estão inseridas e para o país em geral. 
Essas oportunidades são fundamen-
talmente:

–  despertar as consciências para uma 
maior e mais cuidada atenção aos 
outros, designadamente, aos conci-
dadãos que vivem em situação de 
maior empobrecimento;

–  impulsionar iniciativas mais criati-
vas para responder às novas neces-
sidades apresentadas por pessoas 
que nunca se confrontaram com a 
privação de recursos e são, agora, 
obrigadas a reelaborar os seus pro-
jectos mais básicos de vida;

–  incrementar o voluntariado de pro-
ximidade, dadas as mais valias que 
têm neste contexto: são os vizinhos, 
os colegas de trabalho e os amigos 
dos amigos que mais facilmente de-
tectam as situações de carência em 
que se encontram os seus conheci-
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dos e familiares, e melhores condi-
ções dispões de, com os próprios, 
encontrarem as soluções mais ade-
quadas;

–  aumentar o número de voluntários 
nas organizações, não só porque há 
pessoas que sentem as dificuldades 
dos outros e se disponibilizam para 
entrar em projectos de superação 
das consequências e causas da crise, 
como os afectados por ela optam por 

servir, de forma graciosa, a comuni-
dade como forma de não perderem 
contacto com o mundo do trabalho 
e a organização de vida individual e 
social que o mesmo impõe;

–  contribuir para a criação de novos 
paradigmas de organização social 
e económica que não permitam a 
existência de crises como a actual 
e valorizem mais a pessoa como 
destinatário do desenvolvimento.

5. coNclusão

Na acção do voluntariado descobre-se, 
na sociedade, a existência de vidas 
humanas que necessitam e merecem 
ser tidas em conta. É no contacto di-
recto com as pessoas excluídas que 
os voluntários e as voluntárias des-
cobrem o primeiro impulso da sua 
acção que é, de certo, a compaixão 
não como um sentimento de pena e 
comiseração, mas como quem vê a 
realidade com os olhos do coração.
Uma das primeiras tarefas do volun-
tariado para a reconstrução da nossa 
sociedade deverá ser, por isso, a de 
tomar contacto com histórias de vi-
das, quase esquecidas, de sofrimento 
e luta, de negação da dignidade e da 
esperança.
Com a acção voluntária procura-se 

ser fermento de uma acção social 
que, sem esquecer a justiça e as suas 
mediações, apela à misericórdia, à 
generosidade e gratuitidade que só 
podem nascer do encontro e das rela-
ções humanas. Assim, e para evitar-se 
que seja a própria acção do voluntá-
rio ocasião de injustiça e de exclusão, 
é necessário “dar protagonismo” às 
pessoas a quem serve, sem substituir 
as capacidades delas por muito dimi-
nuídas que sejam.
o Voluntariado é, por conseguinte, o 
dinamismo dos que teimam em con-
trariar a linguagem utilitarista e indi-
vidualista da nossa cultura. Assim, o 
reconhecimento social do volunta-
riado é um sinal de esperança para o 
nosso tempo.




