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A prática do voluntariado, sob inúmeras expressões, está difundida  por toda a parte e 

sempre existiu. A entreajuda, mais ou menos espontânea ou organizada, a dedicação a serviços 

sociais e a atividades culturais, a atuação no interior de organizações públicas ou privadas sem 

fins lucrativos, a militância cívica em geral ou a favor do ambiente, dos migrantes e refugiados, 

a entrega a outras causas, a participação em processos de desenvolvimento... são expressões muito 

frequentes de voluntariado, considerando como tal: o trabalho voluntário; e o conjunto de pessoas, 

organizações e dinamismos que o praticam. 

 

O trabalho voluntário pode ser definido, sumariamente, como atividade pessoal, livremente 

gratuita, sem remuneração, ao serviço de outrem e do bem comum. A sua natureza pessoal 

não exclui o papel de instituições, mas não se reduz a ele. A opção livre pela gratuitidade 

diferencia o trabalho voluntário do profissional remunerado, evitando comparações em termos de 

dignidade ética ou técnica. A ausência de remuneração decorre da gratuitidade, mas importa 

explicitá-la porque, legitimamente, alguns profissionais remunerados também veem como 

gratuita a sua atividade corrente, por motivos religiosos ou de outra natureza. Numas práticas de 

voluntariado talvez predomine o serviço de outrem e noutras o do bem comum; porém, um e outro 

encontram-se estreitamente associados, parecendo recomendável que nunca se dissociem, sob 

pena de parcialidade ou de distanciamento.  

 

 

 

 

A noção de voluntariado aqui esboçada não corresponde à oficial (cf. o art.º 2.º da Lei n.º 71/98, 

de 3 de Novembro). Tal facto, embora aconselhe à alteração da lei, não impede que o voluntariado, 

no seu todo, procure respostas para todas as necessidades não atendidas. 

"As organizações designadas atualmente por instituições particulares de 
solidariedade social têm sido promovidas e lideradas, em larga medida, por 
voluntários." 
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O trabalho voluntário praticou sempre atividades de economia social. A entreajuda mais 

antiga atuou e atua na luta pela subsistência económica, tão autónoma quanto possível, das 

pessoas necessitadas. As organizações designadas atualmente por «instituições particulares de 

solidariedade social» (IPSS) têm sido promovidas e lideradas, em larga medida, por voluntários; 

também nelas, outros voluntários exerecem atividades diversas; acresce que, ainda nelas, o 

espírito do voluntariado, reforçado pela insuficiência de recursos, contribui para que as 

desigualdades remuneratórias sejam inferiores às dos sectores público e privado; ao mesmo 

tempo, o voluntariado contribui para que as instituições se insiram melhor nas respetivas 

comunidades locais e se orientem para o bem comum; deve dizer-se que, em simultâneo e ainda 

dentro das IPSS, ele vem suscitando a criação de outras iniciativas económicas, até para a melhor 

viabilização das instituições. Por sua vez, o cooperativismo e o mutualismo têm na sua origem e 

no seu dia a dia uma forte componente de trabalho voluntário, que também contribui para o 

reforço da vinculação ao bem comum e da redução de desigualdades. Por outro lado, o trabalho 

voluntário exercido em unidades de saúde, estabelecimentos prisionais, escolas..., públicas ou 

não, dá um contributo significativo, embora discreto, para a humanização dessas entidades e 

melhor vinculação ao bem comum. No próprio sector privado, pela via da «responsabilidade 

social das empresas», mas não só, vai sendo meritória a ação do voluntariado nos domínios social, 

cultural, ecológico e na própria humanização da economia. 

 

 

 

 

 

A prática do voluntariado ocorre, assim, na economia social, bem como no sector público e 

até no privado, sem se reduzir a nenhum, e atuando para além deles. Está disponível para 

todos os problemas que possam surgir e para o aproveitamento de todas as potencialidades, 

salvaguardando sempre a gratuitidade livre ao serviço de outrem e do bem comum. 

 

“O cooperativismo e o mutualismo têm na sua origem e no seu dia a dia uma 
forte componente de trabalho voluntário, que também contribui para o 
reforço da vinculação ao bem comum e da redução de desigualdades.” 


