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Os trabalhos decorreram ao longo do ano de 200 I e os primeiros resultados foram
apresentados em Dezembro, no Congresso dos Voluntarios, em Lisboa. 0 relat6rio
final esta ja publicado.
Atendendo ao escasso perfodo de tempo programado para a realiza\(ao do projec
to, foi tomada a OP\(aO de nao abordar a totalidade do fen6meno mas sim urn tipo
particular, se bern que extenso, de trabalho voluntario: 0 voluntariado formal, realiza
do em institui\(oes do terceiro sector, na area da solidariedade social. Os restantes
tipos de voluntariado, tendo em considera\(ao a sua relevancia, deverao vir a ser
objecto de estudos ulteriores.
Neste sentido, a metodologia adoptada consistiu numa combina\(ao de tecnicas
quantitativas (urn inquerito por questiomirio) e qualitativas (entrevistas), aplicadas a
dois tipos de sujeitos: as institui\(oes de acolhimento do voluntariado e os pr6prios
voluntarios. Foram identificados os tipos de institui\(oes pertinentes no ambito esco
Ihido - IPSS, Casas do Povo, Cooperativas de Solidariedade Social, Associa\(oes
Juvenis, Associa\(oes de Desenvolvimento Local, Associa\(oes de Bombeiros, Nu
cleos da Cruz Vermelha, Caritas Diocesanas, Conselhos Centrais e Particulares da
Sociedade de S. Vicente de Paulo, Organiza\(oes Nao Govemamentais de Desenvolvi
mento, Associa\(oes de lmigrantes - e foram enviados mais de 6500 questionarios. A
taxa de resposta cifrou-se em perto de 40%,0 que e considerado muito satisfat6rio
para urn inquerito postal. Posteriormente, foram realizadas mais de 50 entrevistas a
voluntarios de diferentes tipos de institui\(oes, por todo 0 pais.
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Fonte: Estudo Europeu dos Valores, 11999, ICS-UL, coord. Jorge Vala, M. VIllaverde Cabral eAlice
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Alguns dos dados resultantes deste projecto serao aqui apresentados, de forma a
transmitir uma panoramica global do voluntariado social em Portugal.
Abaixa taxa de voluntariado em Portugal dever-se-a a urn conjunto de factores:

Voluntariado fonna! em Portugal ena Europa
Tomou-se como adquirido, no inicio deste estudo, que a taxa de voluntariado em
Portugal seria baixa. Apesar da ausencia de estudos previos sobre este fen6meno em
Portugal, 0 Estudo Europeu dos Valores em 1990 (Santos 1993) tinha identificado uma
taxa de 19% de voluntariado. Em 1999, 0 ICS-UL participou na reedi\(iio deste estudo
(coordena\(ao de Jorge Vala, M. Villaverde Cabral eAlice Ramos), que constatou nao
s6 uma descida deste valor (para 16%) como a Ultima posi\(ao ocupada por Portugal
no conjunto dos pafses europeus, com menos de metade do valor agregado europeu.
Esta taxa refere-se ao voluntariado formal em todo 0 tipo de institui\(oes e nao apenas
de solidariedade social.

uma democracia tardia, vivendo-se ainda as consequencias de urn longo
perfodo de regime autoritario que proibia a maior parte das formas de
associativismo (0 que explica tambem abaixa taxa de voluntariado identificada
em Espanha) - Montanes et a11996, Rosado 1996;
- a persistencia de uma cultura cfvica incipiente, que se traduz tambem na
absten\(ao eleitoral, na indiferen~ pelapolitica, eque sera uma consequencia,
entre outras causas, da baixa exposi9ao aos media dos portugueses - Almond
e Verba 1989, Kellerhals 1974;
- factores socio-demograficos, como os baixos niveis de escolaridade media e
a diminuta propOr\(aO das classes media-alta e alta (segundo estudos inter
nacionais, sao os indivfduos mais escolarizados ede mais elevado rendimento
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que mais praticam trabalho voluntario formal) - Halba e i.e Net 1997, Kel1erllals
1974, Proteau 1997;

Presen~ de volnntariado de execn~o por tipo de institui~o

- as caracterfsticas do mercado laboral portugues (Barreto 2000), marcado
pela alta taxa de emprego feminino, pela escassez de empregos a tempo par
cial, pelos horarios de trabalho longos (contrariamente ao estereotipo, sao
os activos e nao os reformados ou as domesticas que em maior propon;:ao •
rea1izam voluntariado) - Kellerhals 1974;

70,7

Assoc. Bombeiros Voluntarios

6 ,2

Cruz Vermelha

64,

Assoc. Juvenil

62,5

Grupo de Voluntariado Hospital.r
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o peso da socializa<rao familiar na adop<rao de praticas de voluntariado, 0
que conduz a que a mudan9a entre gera90es seja tenue (Almond e Verba
1989, Kellerhals 1974, Wuthnow ]991)
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- aincidencia do voluntariado informal, ou seja, aajuda a fannlia e vizinhan9a.
que e ainda muito frequente neste pais (Hespanha 1997, Santos 1994);

Assoc. Imigrantes

22,2

Cooperaliv. de Solid, Social

22,0
14,

Casas do Povo

-

- por ultimo, a propria estrutura9ao do terceiro sector portugues conduz a que
grande parte das institui90es tenha recursos para contratar funcionanos
remunerados, dispensando 0 trabalho voluntado assegurando muito das
fun90es sociais que caberiam ao Estado, nomeadamente as IPSS recebem
avultados financiamentos (Hespanha 1997, Santos 1990e 1994).
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Fonte: Inquerito de Caracteri~iio do Voluntariado, ICS-UL, 2001

A presen9a de voluntariado de exccu9aO e tamMm explicada pelos recursos de
que e dotada a institui9ao. Sao as organiza90es com urn or9amento anual mais baixo
que mais recorrem ao trabalho dos voluntados.

Se algumas destas justifica90es tern uma fundamenta9ao eminentemente teorica,
outras sao passfveis de clarifica9ao atraves dos dados recolhidos neste estudo.

Presen~ de volnntariado de execn~o por volume do or~mento annal

Mais de 1 milMo de

Institui~Oes de acolhimento de volnntariado

36,

Euros

Praticamente todas as institui90es por nos inquiridas acolhem voluntariado de
direc9ao, porque os seus estatutos, ou mesmo a legisla9ao portuguesa, 0 determina.
A diferen9a fundamental entre institui90es situa-se no que respeita ao voluntariado
de execu9ao, ou seja, no apoio directo aos beneficiarios.
Assim, dos vados tipos de institui<rao inquiridos, os que declaram em maior nume
ro acolher voluntariado de execu9ao sao as Associa90es de Bombeiros Voluntarios
(71 %), os Nucleos da Cruz Vermelha (66%), as Associa<roes Juvenis (65%) e os Gru
pos de Voluntariado Hospitalar (63%). No extremo oposto, apenas 29% das IPSS (que
representam cerca de 70% do universo inquirido) acolhem voluntariado de execu9aO
e outras institui90es equiparadas, como as Cooperativas de Solidariedade Social e as
Casas do Povo revelam valores ainda mais baixos (22% e 14% respectivamente).
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Fonte: Inquerito de Caracterizar,;ao do Voluntariado, ICS-UL, 2001
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As fontes de financiamento do or9amento anual terao igualmente impacto sobre a
op9ao das institui90es pelo uso do trabalho voluntirio. Constatou~se que sao as
institui90es cujo apoio por parte do Estado e baixo ou nulo que em maior ProPor9ao
acolhem voluntariado.

Presen~ de voluntariado de execu<;io pelo peso do financiamento do Estado no

or~amento das institui~Oes

_.111

Caracterizariio do Voluntariado em Portugal

Razoes para as institui~oes nunea terem aeolhido voluntarios
Aus~ncia

de voluntarios
disponiveis

Possibilidade/necessidade
de funcionarios

Aval ia,aa negativa dos
voluntarios
Mais de 76

%

Fonte: Inquento de Caracterizru;aodoVoluntariado, ICS-UL, 2001
Entre 51 e 75 %

Entre 26 e 50

%

Ate 25

%

Nulo

A escassez de volunUirios disponfveis podeni dever~se, para alem das hipoteses
atnis enunciadas, tambem a falta de iniciativa das institui90es em recruta-Ios, assim
como ao baixo investimento que as mesmas neles fazem. Angariar e manter volunta
rios podera ser fortemente condicionado pelas condi90es que lhes sao proporciona
das, nomeadamente em termos de forma93.0, pagamento de despesas e seguro (Gaskin
e Davis Smith 1995). Se as percentagens de institui96es que fomecem forma9ao e
acompanhamento aos voluntanos sao relativamente elevadas, menos de metade re
embolsa os seus voluntarios das despesas em que incorrem (transportes, alimenta
9ao) para fazer voluntariado. Tal podeni afastar as pessoas de menos recursos da
actividade voluntaria.

Fonte: Inqueritode Caracte~do \bluntariado, ICS-UL, 2001

No entanto, tendo sido perguntado as institui90es por que razao nunca acolhe
ram voluntariado de execu9ao, dois ter90s das inquiridas remetem este facto para a
ausencia de voluntarios disponfveis e nao para uma oP9ao da propria institui9ao. No
entanto, praticamente urn tef90 admite que, na presen9a de recursos financeiros sufi
cientes, prefere (ou necessita de) a contrata9ao de profissionais especializados. Cer
ca de 22% das institui90es declara, porem, urna avalia9ao negativa dos voluntarios:
nao asseguram trabalho regular, nao dispoe de forma9ao adequada, geram conflitos
com os funcionanos.
No caso das institui90es que deixaram de acolher voluntarios, ajustifica93.0 mais
frequente e mais uma vez que deixou de haver voluntarios disponiveis (praticamente
em metade dos casos) ou que passou a ser necessario ou possivel remunerar os
funcionanos. Todavia, uma percentagem significativa menciona tambem insatisfa9ao
.com 0 trabalho desempenhado pelos voluntarios.

Pereentagem de institui~ que proporcionamforma<;io, acompanhamento, pa
gamento de despesas e seguros aos voluntarios
73,7
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Fonte: lnquerito de Cara("icrizat;ao doVoluntariado, ICS-UL, 2001
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Distribui~ao dos volunblrios por escalOes emrios

Diferentes pertis sociograticos dos volunmrios
A partir do inquerito as institui~6es e ainda possivel reconstituir uma caracteriza
socio-demognifica dos voluntarios (que inclui tanto voluntariado de direc~ao
como de execu~ao) e compara-Ia, sempre que posslvel, com os dados relativos a
popula~ao nacional.
~ao

100%
90%

80%
70%

60%

Porem, atendendo a extrema diversidade da caracteriza9ao dos voluntarios por
tipo de institui9ao, opta-se aqui nao por apresentar 0 perfil global dos voluntarios
mas sim dois perfis contrastantes: os voluntarios das IPSS e os voluntarios das
Associa~oes de Bombeiros.
Em termos da distribui~ao por genero, constata-se uma ligeira sobre-representa
~ao das mulheres no voluntariado realizado nas IPSS e uma acentuada predominancia
dos homens (perto de 90%) nas Associa90es de Bombeiros.
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Fonre: Inquerito de Caracteriza~o do Voluntariado, ICS-UL, 2001
Dados da popula~o naciona!: INE 2001 (Censos 1991)

Distribui~o dos voluntarios por sexo
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Contrariamente a urn estereotipo comum, 0 voluntariado nao e uma actividade
reservada a individuos s'em compromissos familiares. Mais de 60% dos voluntarios
das IPSS e de 50% dos voluntarios das associa90es de bombeiros sao casados, A
situa9ao familiar reflecte-se na densidade de redes sociais a que os indivfduos per
tencem, que e determinante para 0 acesso a voluntariado (Proteau 1997; Kellerhals
1974; Halba e Le Net 1997). No entanto, a propor~ao de solteiros e bastante elevada
entre os bombeiros voluntarios (atendendo tambem ao peso dos mais jovens neste
grupo) e perto de 10% dos voluntarios das IPSS sao viuvos (valor condicionado
tambem pelo factor idade),

Assoc. de
bombeirQS

volunt.

Distribui~o dos voluntarios por estado civil

Fonre: Inquerito de Caracreri.za¢odoVoluntariado, ICS-UL, 2001
Dados da popula~o naciona!: INE 2002, Dad()s provisorios d()s Censos 2001
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Atendendo adistribui~ao etaria, verifica-se que os voluntarios das IPSS apresen
tam urn perfil envelhecido por compara~ao com apopula9ao nacional (mais de metade

acima dos 46 anos), enquanto que os bornbeiros voluntarios se caracterizam pela
tendencia inversa (mais de 80% abaixo dos 46 anos), 0 que resultara em boa medida
das exigencias ffsicas das tarefas realizadas por estes voluntarios.

'PSS

AS5"",OOl;w;mbilJroll;VGI1;nI.

Fonre: Inquerito de CaracterizayoodoVoluntariado. ICS-Ul., 2001
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Como atras afirmado, a escolaridade euma das variaveis que influi sobre a pro
pensao para 0 voluntariado (hip6tese corroborada por multiplos estudos intemacio
nais Kellerhals 1974, Proteau 1997, Gaskin eDavis Smith 1995,HalbaeLeNet).Estes
dados permitem constatar que, de facto, tanto os voluntarios das IPSS como das
associa~oes de bombeiros tern em media uma escolaridade mais elevada que apopu
la~ao nacional. Porem, e visivel que os primeiros detem urn perfil mais escolarizado
que os segundos: mais de urn quarto dos voluntarios das IPSS conclufram 0 Ensino
Superior e cerca de 40% 0 Ensino Secundano.

Distribui~o dos voluntarios por condi~o perante 0 trabalho
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Fonte: Inquerito de Caractcrizaylio do Voluntariado, ICS-UL, 2001
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Dados dapopulayao nacional: INE 2001 (Inquerito ao Emprego 1999)
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Em parale10 com os dados atras vistos relativos aescolaridade, tambem sao not6
rias as diferen~as entre voluntarios e popula~ao nacional no que respeita as catego
rias socio-profissionais, tendendo os voluntarios a mais altos nfveis de qualifica~ao.
Porem, estas diferen~as apenas sao significativas no que se refere aos voluntarios
das IPSS. Mais de metade destes exerce profissoes cientificas ou tecnicas (professo
res, medicos, psicologos, assistentes sociais), cerca de 10% sao quadros dirigentes.
Jano que concerne os bombeiros voluntanos, a maioria (70%) declara actividades no
sector industrial.
Distribui~ao dos voluntarlos por prOflSSaO

Fonte: Inquerito de Caracterizaylio do Voluntariado, ICS-UL, 2001
Dados da popular;ao nacional: INE 2002 (resultados provis6rios dos Censos 2001)
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Tal como a situa~ao familiar, a condi~ao perante 0 trabaIho influi sobre aparticipa
~ao em redes sociais (Proteau 1997; Kellerhals 1974; Halba e Le Net 1997), pelo que a
propor~ao de voluntarios ainda no activo e superior a 40% no caso das IPSS e perto
de 80% no caso dos bombeiros. Ha no entanto a destacar 0 peso acentuado dos
reformados (30%) e das domesticas (13 %) no primeiro grupo e dos estudantes (17%)
no segundo.
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'0%
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Fonle: Inquerilo de Caracterizar;ao do Voluntariado, ICS-UL, 2001
Dados da popula;;:ao nacional: INE 2001(lnquerito ao Emprcgo 1999)
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Os voluntarios naprimeira pessoa
Qualquer estudo sobre voluntariado estaria incompleto sem urn contacto directo
com os proprios voluntarios. As entrevistas realizadas permitiram a recolha de infor
ma~ao essencial para aanalise das dimensoes motivacionais do trabalho voluntario.
Para alem dos factores socio-demograficos acima mencionados, a recorrencia nas
entrevistas de alguns tra~os biograficos permite ajudar a compreender porque razao
algumas pessoas se voluntariam e outras nao.
Em termos genericos, estes tra~os sao:
a socializa~ao familiar para 0 voluntariado - a maioria dos voluntarios men
cionou que os pais ou outros elementos da familia tinham realizado no
passado ou continuam a realizar no presente actividades de voluntariado,
sendo este exemplo reproduzido nas gera~Oes mais jovens;
a participa~ao associativa - grande parte dos entrevistados afirmou ter per
tencido a associa~6es na juventude (frequentemente de cariz religioso) ou
estar correntemente filiado numa ou varias organiza~oes (associa~oes
desportivas e recreativas, grupos religiosos);
-

a pnltica de voluntariado informal- varios voluntarios mencionaram que a
par do voluntariado formal, numa institui~ao, apoiavam, numa base regular,
urn ou mais membros da sua faffil1ia ou vizinhan~a (urn pai idoso ou doente,
os netos);
o tipo de profissao exercida - sao numerosos os voluntarios entrevistados
os que desempenham uma actividade profissional marcada pe10 cuidado dos
outros (caring professions) - medicos, enfermeiros, psicologos, professo
res;

-

uma personalidade marcada pela iniciativa e lideran~a - no discurso dos
voluntarios e frequente a autodefini~ao (ou a narra~ao de episodios com
significado implicito) como dotados de uma "voca~ao para a lideran~a" ede
urn espfrito de iniciativa, que sera condi~ao quase necessaria para uma acti
vidade relacional e orientada para ajuda do outro como 0 voluntariado;

-

as praticas e cren~as religiosas - entre os entrevistados, e predominante a
afirma~ao de uma religiosidade praticante, que frequentemente menciona

e

da como motiva~ao para 0 trabalho voluntario; ha ainda a referir que grande
parte das institui~6es que acolhem voluntariado sao de cariz religioso, filiadas
directamente na Igreja ou inspiradas por princfpios cristaos;

..

_ uma experiencia de sofrimento - varios voluntarios assumem como estimulo
ao infcio do voluntariado uma situa~ao de crise pessoal, por exemplo a morte
de uma familiar proximo, a doen~a do proprio, 0 desemprego, 0 divorcio;
_ a reforma antecipada - alguns entrevistados mencionaram que 0 facto de
terem obtido a reforma antecipadamente os impulsionou a procurar uma ac
tividade que lhes proporcionasse uma aplica~ao utH das suas capacidades e
a oportunidade de manter contactos sociais.
No que respeita as motiva~6es identificadas pelos voluntarios como pertinentes
para a decisao de fazer voluntariado, e claramente dominante a afirma~ao do desejo
de ajudar os outros. No entanto, ao longo das entrevistas sao enumerados varios
beneffcios que os voluntarios obtem da actividade voluntario. Ainda que 0 ganho
mais frequentemente identificado seja a satisfa~ao e felicidade derivada do acto de
ajudar os necessitados, outros sao mencionados que remetem para 0 beneficia mais
directo do voluntario: a promo~ao da sua propria saude (ffsica, psicologica, espiritu
aI), 0 convfvio social e 0 estabelecimento de rela~oes de amizade (que atenuam a
solidao ou servem para gerar capital social), a ocupa~ao dos tempos livres (mais
mencionado por estudantes, reformados, domesticas, desempregados), a aquisi~ao
de conhecimentos e competencias (que podem vir a ser rentabilizados no mercado de
trabalho), a obten~ao de prestigio e reconhecimento na sua comunidade.
Em conclusao, foram aqui apresentadas apenas algumas das principais conclu
soes do estudo realizado. Para uma compreensao mais alargada do plurifacetado
fenomeno do voluntariado, este projecto carece de continuidade, visto que se centrou
apenas num tipo de voluntariado e e nao permite tecer considera~oes mais pormeno
rizadas sobre adiversidade intema mesmo ao dominio da solidariedade social. Sera,
em ultima analise, as proprias institui~oes que cabera procurar conhecer os seus
voluntarios, proporcionar-lhe os estimulos e recompensas apropriadas para a realiza~ao
do seu trabalho, motiva-Ios apermanecer eencorajaro ingresso de novoS voluntarios.
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