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A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) tem, entre as suas atribuições, 

responsabilidade e poderes de autoridade no setor cooperativo e, mais recentemente, desde 2017, 

na prossecução de políticas na área do voluntariado, tendo sucedido ao Conselho Nacional para 

a Promoção do Voluntariado no conjunto dos seus direitos e obrigações bem como dos seus fins 

e atribuições de serviço público, com exceção das matérias de natureza consultiva.  

 

No âmbito desta recente atribuição à CASES, a Revista ES – Leituras & Debates esteve à conversa 

com a sua vice-Presidente, Dr.ª Carla Ventura. 

 

Há pouco mais de um ano a CASES acumulou a missão de desenvolver ações de promoção, 

coordenação e qualificação do voluntariado. Como tem decorrido o trabalho? 

 

O âmbito das atribuições e competências da CASES foi alargado à área do voluntariado pelo 

Decreto-Lei n.º 39/2017, de 4 de abril. Com esta alteração de atribuições, a CASES sucedeu ao 

Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, passando a ser a entidade responsável pela 

prossecução de políticas nesta área. 

 

 

 

 

 

 

Desde então, e para a efetivação das novas atribuições, entre tarefas operacionais de migração da 

informação e dos processos, foram desenvolvidos contactos e reuniões com diferentes 

stakeholders privilegiados na área do voluntariado, no sentido de obviar as necessidades e 

eventuais constrangimentos existentes ao bom desenvolvimento da prática de voluntariado, com 

vista a serem avaliadas medidas e mecanismos que possam concorrer para que os mesmos possam 

ser ultrapassados ou minimizados. 

«[O Voluntariado é] um dos mecanismos mais promissores de solidariedade 
social, porventura, até socialmente mais generoso do que as solidariedades 
comunitárias, na medida em que transvaza os quadros da relação familiar e de 
vizinhança, assumindo uma dimensão de cidadania mais profunda.» 
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Que necessidades têm sido identificadas e que medidas estão pensadas? 

 

Uma das questões identificadas prende-se, desde logo, com a avaliação da necessidade de 

adequação das normas legais em vigor aos desafios que se colocam hoje ao voluntariado, ou seja, 

se o quadro normativo existente responde e enquadra aquelas que são as práticas atuais.  

 

Esta avaliação encontra-se em curso e tem contado com a participação de entidades com papel 

fundamental nesta área – como a Confederação Portuguesa de Voluntariado, os membros da 

Comissão de Políticas de Voluntariado, entre outras –, e aponta para que as alterações sejam 

enformadas em Decreto-Lei, mantendo-se a Lei n.º 71/98, de 3 de novembro, vulgo, Lei de Bases 

do Voluntariado. 

 

Outra das preocupações ancora na necessidade de criar condições e disponibilizar ferramentas 

que dinamizem e qualifiquem esta atividade. 

 

 

 

 

 

 

Dando resposta às preocupações e necessidade identificadas, até final de 2018 serão faseadamente 

implementadas 3 medidas essenciais que concorrem para a consolidação e expansão do voluntariado 

e qualificação do trabalho voluntário: uma plataforma – Portugal Voluntário – para facilitar o 

encontro entre quem quer desenvolver ações de voluntariado e as organizações que as promovem; 

uma linha de financiamento de ações de formação e sensibilização na áreas do voluntariado; e um 

apoio financeiro direcionado para as organizações promotoras de ações de voluntariado de 

continuidade, no domínio da ação social, poderem fazer face às despesas decorrentes dos seguros 

de acidentes pessoais e responsabilidade civil dos voluntários que enquadram. 

 

O acesso à linha de financiamento de ações de formação e sensibilização e ao apoio ao seguro, 

tem como critério comum a inscrição e acreditação das organizações promotoras na plataforma 

Portugal Voluntário. 

«O Portugal Voluntário não se esgota na acreditação. Sendo essencialmente 
um ponto de encontro entre a oferta e a procura, constitui-se também como 
ferramenta de agilização e facilitação do desenvolvimento das ações de 
voluntariado.» 
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Mas o Portugal Voluntário não se esgota na acreditação. Sendo essencialmente um ponto de 

encontro entre a oferta e a procura, constitui-se também como ferramenta de agilização e 

facilitação do desenvolvimento das ações de voluntariado. 

 

Aqui, voluntários e organizações promotoras podem encontrar a informação necessária para a sua 

atividade de voluntariado: o quadro legal de enquadramento, as respostas e produtos de seguro 

existentes, os apoios disponíveis, entre outras. 

 

Disponibilizará propostas de Programas de Voluntariado ajustados às ações inscritas, que podem 

ser ajustados e adequados ao acordado entre as partes, bem como o modelo de Cartão de 

Identificação do Voluntário. 

 

 

 

 

Relevando o papel das entidades agregadoras, como os bancos locais de voluntariado, que têm 

tido um papel incontornável na promoção e expansão do voluntariado, a plataforma Portugal 

Voluntário disponibiliza, ainda, um espaço para que estas entidades possam fazer a gestão dos 

processos que acompanham. 

 

Poderão registar voluntários, registar organizações promotoras e fazer o acompanhamento das 

ações. É-lhes disponibilizada uma ferramenta que poderá tornar mais ágil as suas funções. 

 

Estas medidas foram lançadas no dia 27 de julho, numa sessão realizada na sede da CASES, em 

Lisboa, que contou com a presença do Senhor Ministro do Trabalho, da Solidariedade e Segurança 

Social. 

 

Com estas novas competências caberá à CASES tutelar a área do voluntariado? 

 

A CASES não tutela o voluntariado. Tem por atribuições desenvolver as ações adequadas à 
promoção desta área. 

 

«A intervenção do setor público deve ser criteriosa e o relacionamento com o 
Estado deve ser de parceria aberta, marcada pelo respeito mútuo.» 
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O voluntariado afirma-se através dos voluntários e das suas organizações. É um universo onde 

cabe às organizações encontrarem os seus caminhos com o mínimo de interferência por parte do 

sector público, respeitando-se assim a autonomia do voluntariado e dos seus representantes. Por 

isso a intervenção do setor público deve ser criteriosa e o relacionamento com o Estado deve ser 

de parceria aberta, marcada pelo respeito mútuo. 

 

No entanto, e cabendo ao Estado, entre outras, promover o bem comum, cabe-lhe o papel de 

regulador e deve, por isso, nesta área, promover as condições necessárias para que o trabalho 

voluntário não só prossiga, como ganhe, inclusive, um maior dinamismo e um maior 

reconhecimento. 

 

Há, pois, intervenção, ainda que criteriosa, do Estado nesta área.  

 

A própria atribuição de competências à CASES em matéria de políticas públicas na área do 

voluntariado, evidencia, por si só, esta preocupação em assegurar um relacionamento de parceria 

aberta com o Estado. 

 

 

 

 

 

A CASES é uma Cooperativa de Interesse Público, vulgo, régie cooperativa. É uma entidade do 

setor da economia social, com acentuada participação do Estado, em que para além da 

prossecução de políticas na área do voluntariado, tem por objetivo promover o fortalecimento do 

sector da economia social, aprofundando a cooperação entre o Estado e as organizações que o 

integram. 

 

Se atendermos a que 90% do voluntariado formal é desenvolvido em entidades da economia 

social, fica evidenciada quer a interligação profunda que existe entre dois universos, quer a 

deliberada intenção de que a intervenção do Estado se mantenha criteriosa ao atribuir as 

competências à CASES. 

 

«A CASES é uma entidade do setor da economia social e tem por objetivo 
promover o fortalecimento do sector da economia social, aprofundando a 
cooperação entre o Estado e as organizações que o integram.» 
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Qual é a dimensão do universo do Voluntariado em Portugal? Quem faz mais voluntariado, 

(idades e género)? Existe algum perfil padrão baseado em dados estatísticos? 

 

Poderia dizer, com base nos resultados do Inquérito Piloto ao Trabalho Voluntário realizado em 

2012 pelo o INE, que o voluntário português é maioritariamente do sexo feminino, com formação 

superior, idade compreendida entre 25 e 44 anos, reside no Norte do país e participou 

essencialmente em ações de voluntariado no domínio da ação social, tendo dedicado a essa 

atividade cerca de 29 horas/mês. 

 

 

 

 

 

Obviamente, esta leitura é demasiado redutora para caracterizar um universo que é, pela sua, 

natureza, rico e diverso. Não nos esqueçamos que, etimologicamente, voluntário vem do latim 

voluntarius, voluntas, ou seja, de própria vontade; fazer porque se quer, fazer porque se é livre de 

escolher fazer. Qualquer pessoa é livre de fazer voluntariado, desde que o faça de forma 

desinteressada e comprometida, o que traz uma riqueza imensa a este domínio. 

 

Estamos a falar de um universo, identificado pelo Inquérito, de 1 milhão de pessoas, em que mais 

de 500 mil participaram em atividades de voluntariado de forma regular. 

 

Estes dados são de 2012. Encontra-se presentemente a ser desenvolvido pelo INE um novo 

Inquérito ao Trabalho Voluntário, no qual a CASES também participou.  

 

Aguardemos os novos dados desta atividade que se constitui como um dos mecanismos mais 

promissores de solidariedade social, porventura, até socialmente mais generoso do que as 

solidariedades comunitárias, na medida em que transvaza os quadros da relação familiar e de 

vizinhança, assumindo uma dimensão de cidadania mais profunda. 

 

«Não nos esqueçamos que, etimologicamente, voluntário vem do latim 
voluntarius, voluntas, ou seja, de própria vontade; fazer porque se quer, fazer 
porque se é livre de escolher fazer.» 


