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VOLUNTARIADO 
Desafio e Responsabilidade 
Dulce Rocha 
Presidente da Direção do Instituto de Apoio à Criança 

 

Ao responder ao convite da CASES para participar neste número da Revista, com um pequeno 

artigo sobre o Voluntariado, saliento a dificuldade que encontrei por não ser muito comum a 

reflexão sobre estas matérias pelo menos de uma forma holística. 

 

Na verdade, é frequente sabermos de atividades múltiplas levadas a cabo por um conjunto de 

amigos, que o fazem de forma graciosa, mas nem por isso a nossa lei entende que tais atividades 

integram o conceito legal de voluntariado, porquanto se exige que o seu exercício não se verifique 

de forma esporádica, mas sim que tenha um caracter sistemático e com conteúdo previamente 

definido. 

 

A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, que sucedeu ao Conselho Nacional para 

a Promoção do Voluntariado, ao tomar a iniciativa de prosseguir esta discussão faz um serviço 

relevante e muito necessário, porque o trabalho voluntário é indispensável numa sociedade que 

se pretende desenvolvida e eticamente responsável e é difícil promover o voluntariado se não 

houver informação e pensamento sobre o tema. 

 

O Instituto de Apoio à Criança, Organização Não Governamental, criada em 1983 com o objetivo 

de promover os Direitos da Criança, desde sempre tem defendido que não deve confundir-se o 

trabalho técnico, altamente especializado e diário dos seus profissionais com o trabalho, por 

exemplo, dos membros da sua Direção, esse sim, inteiramente desenvolvido a título gracioso. 

 

 

 

 

Trata-se de matéria delicada e por isso a merecer uma reflexão profunda, que nos propomos 

prosseguir. Por nós, cremos que se mostra muito aconselhável e se for entendido que é vantajosa, 

o IAC mostra total disponibilidade para voltar a ela. Há IPSS que vivem sobretudo do 

"O trabalho voluntário é indispensável numa sociedade que se pretende 
desenvolvida e eticamente responsável." 
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voluntariado e o País deve-lhes imenso. A economia social é um sector insubstituível numa 

comunidade comprometida com a cidadania. 

 

Se pensarmos por exemplo nas crianças, verificamos que quando há situações de risco por 

dificuldade ou incapacidade da família, são muitas vezes as IPSS que ajudam ou até substituem 

os cuidados familiares. Mas o mesmo sucede no caso dos idosos, e de uma forma geral, no apoio 

aos mais vulneráveis. 

 

 

 

 

O voluntariado é um motor de desenvolvimento, apelando aos mais valiosos princípios da ética 

do cuidar e da responsabilidade social que a todos convoca, em especial no apoio às mais nobres 

causas. Saudamos, por isso a Cooperativa António Sérgio que congrega o que de mais altruísta 

temos na nossa sociedade. Bem hajam! 

 

"A economia social é um sector insubstituível numa comunidade comprometida 
com a cidadania." 


