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Com o tempo, o voluntariado tem vindo a ganhar um espaço crescente na sociedade portuguesa, 

afirmando-se (quase) como obrigação social e até como mais-valia pessoal e curricular. Para que 

o sucesso não seja perverso, torna-se necessário afinar conceitos e recuperar sentido, para que não 

se perca a sua essência. 

 

Se, por um lado, o voluntariado assumiu um estatuto de expressão nobre da cidadania, enquanto 

forma de afirmação da justiça social e da construção de um mundo mais justo, por outro lado, 

numa perspetiva solidária, o voluntariado decorre do exercício do serviço ao próximo, de uma 

forma gratuita e desinteressada, aos que, em cada momento, mais precisam. 

 

Esta dupla condição de solidariedade e cidadania que o exercício do voluntariado comporta é 

particularmente exigente. 

 

 

 

 

Regressando ao conceito proposto no enquadramento legal (lei 71/98) temos que “O voluntário é 

o indivíduo que de forma livre, desinteressada e responsável se compromete, de acordo com as 

suas aptidões próprias e no seu tempo livre, a realizar ações de voluntariado no âmbito de uma 

organização promotora.” (art.3º, nº1). Esta definição ajuda-nos a refletir sobre alguns pilares da 

essência do voluntariado. 

 

O primeiro adjetivo que surge para caracterizar o voluntariado é “livre”, expresso na “forma livre” 

como se realiza a ação.  O voluntariado deve ser sempre uma expressão de liberdade. Mais do que 

uma interpretação óbvia de que ser “voluntário” é sinónimo de não ser uma atividade obrigatória, 

nem imposta de fora, importa ir mais fundo. O exercício do voluntariado deve ser uma das mais 

"O voluntariado decorre do exercício do serviço ao próximo, de uma forma 
gratuita e desinteressada, aos que, em cada momento, mais precisam." 
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meritórias formas de exercício de liberdade e de vontade, imposta somente pela consciência e 

pelo sentido de missão. Claro que esse exercício livre não pode nunca ser confundido com 

irresponsabilidade, nem “insustentável leveza” de uma vontade que vai e vem. É uma liberdade 

que nos obriga a uma responsabilidade e uma consistência que sejam perenes e resistentes às 

adversidades. 

 

 

 

A segunda expressão que o legislador utiliza é “desinteressada”. Com efeito, o voluntariado é, 

simultaneamente, dádiva e acolhimento. Por contraposição ao trabalho remunerado, o 

voluntariado surge como uma dádiva, sem contrapartidas. Essa gratuitidade deve ser levada muito 

para além da ausência da remuneração. Nada esperar em troca, nem sequer um simples 

“obrigado”, é a atitude certa do/a voluntário/a que se dá plenamente. No entanto, paradoxalmente, 

quem faz voluntariado desta forma recebe cem vezes mais do que deu. Não em dinheiro, nem 

sequer talvez em reconhecimento público, mas no que mais importa: sentido de vida. Saber 

acolher e saborear essa experiência é vital.  Fazê-lo para além dos seus “interesses” mais básicos 

é fundamental. 

 

A terceira palavra que surge, já muito próxima de uma das expressões-chave para compreender a 

natureza desta missão – compromisso – é “responsável”. Na verdade, não vive uma sem a outra: 

compromisso e responsabilidade são duas faces da mesma moeda. O voluntariado é, assim, uma 

forma de compromisso responsável.  Sublinha-se particularmente as dimensões da perseverança 

e determinação que o voluntariado exige, tão contraditório de um tempo marcado pelo efémero e 

pelos ciclos curtos. Este é talvez uma das maiores fragilidades em tantos gestos de voluntariado, 

que começam generosamente, mas rapidamente se transformam em gestos levianos e 

inconsequentes. O desafio de assumir um compromisso sério e levado até ao fim, em 

consequência de uma opção livremente assumida por quem decidiu envolver-se num projeto de 

voluntariado, é essencial. 

 

Surge também nesta definição, o ponto de partida das “aptidões próprias” como recurso do/a 

voluntário/a. Importa clarificar este tema. Na minha perspetiva, na expressão “aptidões” devem 

ser incluídos quer conhecimentos, quer atitudes, quer competências, que podem ser colocados no 

"O voluntariado é, simultaneamente, dádiva e acolhimento." 
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âmbito do voluntariado ao serviço de alguém. Por isso, há que valorizar várias origens da 

dinâmica voluntária, seja a partir dos conhecimentos técnico-científicos detidos pelos voluntários, 

seja a atitude de serviço e atenção ao outro, seja ainda as competências capazes de operacionalizar 

conhecimentos. Todas estas realidades podem impulsionar o voluntariado. 

 

 

 

 

 

A fechar, surge o exercício do voluntariado “no âmbito de uma organização promotora”.  A 

afirmação do voluntariado organizado é igualmente relevante. Um voluntariado eficaz raramente 

é um exercício a solo. A complementaridade de competências, a continuidade no tempo, a energia 

de um coletivo e a mobilização de recursos acrescidos, constituem algumas das vantagens de um 

voluntariado exercido no âmbito de uma organização formal. É necessário reafirmar esta opção 

estruturante de um exercício do voluntariado que seja verdadeiramente eficaz. 

 

Importa concluir com um ponto que acresce ao conceito proposto na Lei. Creio que na opção de 

serviço associada a uma atividade de voluntariado, caracterizada pelas diferentes componentes 

anteriormente referidas, coloca-se a questão de onde / para quem / com quem desenvolver essa 

ação. Sendo que é muito relevante a questão da vocação específica de cada um/a, ou a viabilidade 

da ação, creio que o critério da maior necessidade dos destinatários deve constituir o referencial 

prioritário para um voluntariado exigente. É outra expressão da “descentragem” que se exige, pois 

quem faz voluntariado não o faz para se servir a si próprio, nem aos seus gostos ou preferências; 

fá-lo para outros que estão em situação vulnerável. Essa capacidade de discernimento esclarecido 

e focado no essencial é uma expressão do voluntariado para o nosso tempo.  

 

"Sublinha-se particularmente as dimensões da perseverança e determinação 
que o voluntariado exige, tão contraditório de um tempo marcado pelo 
efémero e pelos ciclos curtos." 


