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O Programa de Voluntariado é uma ferramenta imprescindível para um trabalho eficaz que
pretende: i) Avaliar e determinar a pertinência da integração de voluntários; ii) Conhecer a
história e o percurso de voluntariado na instituição; iii) Relacionar o voluntariado com a missão
da organização; iv) Identificar qual a tipologia de voluntariado (acolhimento; promoção,
recrutamento e encaminhamento, formação, envio); v) Definir o papel e espaço do
voluntariado dentro da organização assim como o grau de prioridade do mesmo; vi) Definir o
conceito e visão de voluntariado da instituição; vi) Analisar e compreender os riscos e o
investimento (RH; tempo; disponibilidade e know-how); vii) Garantir o envolvimento da chefia
e da equipa técnica; viii) Definir os responsáveis pela gestão e coordenação de voluntários de
acordo com a estrutura organizativa existente; ix) Identificar e refletir sobre os receios e
expectativas da equipa.
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1. Contextualização do Voluntariado na ARM
a) Apresentação da ARM
A Associação Renovar a Mouraria é uma organização privada sem fins lucrativos, com estatuto
de utilidade pública, criada em 2008 com o objetivo de revitalizar o bairro histórico da
Mouraria, em Lisboa, a nível social, cultural, económico e turístico.
A Mouraria é um bairro onde coabitam mais de 50 nacionalidades, que viu nascer o fado, mas
também onde inúmeras tradições portuguesas ainda se manifestam nas vivências do dia-a-dia,
a Mouraria reúne uma riqueza única, onde convivem pessoas de todas as idades e culturas,
resultando numa mistura inigualável.
Atuando fundamentalmente em três eixos: Promoção Cultural; Integração Social e Apoio
Comunitário; Desenvolvimento Local e Economia Social, desenvolve um intenso trabalho de
promoção e dinamização cultural do território, bem como apoio social constante à
comunidade com o objetivo central de contribuir para a melhoria das condições de vida da
população e solidificar a interação das diversas comunidades, desenvolvendo a interação e
sinergia de culturas.
O seu trabalho desenvolve-se maioritariamente na Mouradia - Casa Comunitária da Mouraria.
O ensino de português para imigrantes, a alfabetização, o apoio ao estudo a crianças e jovens,
a Orquestra Batucaria, o gabinete de apoio jurídico e a medicina tradicional chinesa ou o
cabeleireiro solidário, são os projetos âncora de apoio à comunidade. Paralelamente, a
Mouradia desenvolve uma programação cultural constante, promovendo artistas locais, o
acesso à cultura de forma gratuita e a captação de novos públicos. A sua ação estende-se
muito para além das paredes deste edifício, destacando-se projetos como as visitas guiadas
com guias locais nacionais e migrantes, o Atelier Ideal, vocacionado para a melhoria da
comunicação e imagem do comércio local.

b) O que é o voluntariado para a ARM? Enquadramento, definição e princípios
Enquadramento: A Solidariedade, como aspeto mobilizador, constitui o princípio fundamental
do voluntariado, cujo fim último pode ser genericamente definido como uma contribuição sem a presença do lucro ou benefício - prestada por indivíduos, através de organizações, para
o benefício da comunidade ou da sociedade em geral.
Na sociedade atual reconhece-se que o voluntariado tem um espaço próprio de atuação, cujo
trabalho se sita numa linha de complementaridade do trabalho profissional e da atuação das
instituições.
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O voluntariado fez parte de praticamente todas as civilizações e sociedades. A História contanos que as pessoas mais necessitadas sempre foram acolhidas e ajudadas quer por
particulares, quer através de organizações, que tentavam de algum modo minorar-lhes as
carências e desigualdades que tinham em relação aos demais. Esta solidariedade, que
mobilizou e mobiliza tanta gente, constitui o princípio fundamental do voluntariado.
Em Portugal existe, atualmente, um crescente número de mulheres e de homens que
consideram ser sua responsabilidade intervir em prol de uma sociedade mais justa e mais
solidária, sendo vasto o leque de motivações que os congregam na participação cívica e na
ação voluntária. Trata-se de um enorme potencial de energia a que é preciso dar maior
expressão e visibilidade, tanto mais quanto é certo que o pluralismo de tais motivações
constitui uma fonte adicional de vitalidade e de interesse para os que juntam a preocupação
com as questões sociais concretas, a uma conceção ativa da cidadania.

Definição: Para a Associação Renovar a Mouraria, Voluntariado é…
Um compromisso, sem a presença do lucro ou benefício, através de uma ação concreta,
comprometida, contínua no tempo e enquadrada, com base na tomada de consciência das
desigualdades e diferenças que, enriquecendo e aprofundando as referências e valores de
cada um, conduz a uma participação ativa com os indivíduos e a sociedade, tornando-se uma
forma de estar.

Assim sendo, o voluntariado é:
i) Uma decisão livre, voluntária e consciente; ii) Apoiada em motivações e opções pessoais; iii)
Um exercício livre de uma cidadania ativa e solidária; iv) Enquadrado em projetos e programas
de entidades públicas e privadas com condições para integrar voluntários; v) Integrador e justo
para a população; vi) Dignificador da condição humana; vii) Catalisador da justiça e do
desenvolvimento dos excluídos; viii) Promotor de uma ação positiva e transformadora das
realidades; ix) Compromisso solidário, responsável e respeitador.

O voluntariado não é:
i) Uma atividade lucrativa ou integrada num sistema de carreiras; ii) Uma ação isolada ou
esporádica; iii) Determinado por razões familiares, de amizade ou de boa vizinhança; iv) Mãode-obra gratuita que vise reduzir custos ou substituir-se a um trabalhador qualificado; v)
“Para-quedismo”, sendo o voluntário totalmente alheio á sua realidade e à realidade em que
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vai atuar; vi) Assistencialismo no sentido em que gera dependências; vii) Paternalista na
medida em que promove a submissão e desresponsabilização.

Princípios:(Constituem princípios enquadradores do voluntariado)
i) A solidariedade; ii) A participação; iii) A cooperação; iv) A complementaridade; v) A
gratuidade; vi) A responsabilidade.

c)Direitos e Deveres do Voluntário
São direitos do voluntário:
a) Ter acesso a programas de formação inicial e contínua, tendo em vista o aperfeiçoamento
do seu trabalho voluntário;
b) Dispor de um cartão de identificação de voluntário;
c) Enquadrar-se no regime do seguro social voluntário, no caso de não estar abrangido por um
regime obrigatório de segurança social;
d) Exercer o seu trabalho voluntário em condições de higiene e segurança;
e) Faltar justificadamente, se empregado, quando convocado pela organização promotora,
nomeadamente por motivo do cumprimento de missões urgentes, em situações de
emergência, calamidade pública ou equiparadas;
f) Receber as indemnizações, subsídios a pensões, bem como outras regalias legalmente
definidas, em caso de acidente ou doença contraída no exercício do trabalho voluntário;
g) Estabelecer com a entidade que colabora um programa de voluntariado que regule as suas
relações mútuas e o conteúdo, natureza e duração do trabalho voluntário que vai realizar;
h) Ser ouvido na preparação das decisões da organização promotora que afetem o
desenvolvimento do trabalho voluntário;
i) Beneficiar, na qualidade de voluntário, de um regime especial de utilização de transportes
públicos, nas condições estabelecidas na legislação aplicável;
j) Ser reembolsado das importâncias despendidas no exercício de uma atividade programada
pela organização promotora, desde que inadiáveis e devidamente justificadas, dentro dos
limites eventualmente estabelecidos pela mesma entidade.

São deveres do voluntário:
a) Observar os princípios deontológicos por que se rege a atividade que realiza,
designadamente o respeito pela vida privada de todos "quantos dela beneficiam;
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b) Observar as normas que regulam o funcionamento da entidade a que presta colaboração e
dos respetivos programas ou projetos;
c) Atuar de forma diligente, isenta a solidária;
d) Participar nos programas de formação destinados ao correto desenvolvimento do trabalho
voluntário;
e) Zelar pela boa utilização dos recursos materiais e dos bens, equipamentos a utensílios
postos ao seu dispor;
f) Colaborar com os profissionais da organização promotora, respeitando as suas opções e
seguindo as suas orientações técnicas;
g) Não assumir o papel de representante da organização promotora sem o conhecimento e
prévia autorização desta;
h) Garantir a regularidade do exercício do trabalho voluntário de acordo com o programa
acordado com a organização promotora;
i) Utilizar devidamente a identificação como voluntário no exercício da sua atividade.

2. Como integrar voluntários no programa de voluntariado?
a) Captação e recrutamento de voluntários
Geralmente os voluntários chegam de forma autónoma à ARM. A inscrição pode ser online
(formulário no site e no facebook da ARM) ou presencial (horário de atendimento de 10h a
13h, e de 14h a 18h). Caso sejam necessários voluntários para atividades pontuais e
específicas, o protocolo é angariar voluntários através do facebook (com link ao formulário
online) ou enviar email à nossa base de dados.
A base de dados de voluntariado da ARM está formada pelos voluntários atuais, assim como
pelos voluntários antigos, podendo ser contactados a qualquer momento para o diverso tipo
de ações existentes.

b) Perfil
Pode ser Voluntário quem:
a) Tiver idade igual ou superior a 18 anos;
b) Se apresentar por decisão livre, apoiada em motivações sociais e pessoais;
c) Possuir disponibilidade para a aprendizagem das tarefas e capacidade física para
desempenhar as funções atribuídas;
d) Possuir idoneidade moral e características humanas emocionalmente estáveis;
e) Possuir elevado sentido de responsabilidade e comportamento adequado;
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f) Assumir um compromisso de regularidade na prestação da colaboração;
g) Conseguir harmonizar a prática do voluntariado com a cultura e missão da Associação.

c) Processo de seleção
O responsável pelo voluntariado na ARM marca uma entrevista com o candidato a voluntário,
devendo estar presente o responsável da área em que o voluntário vai atuar. Durante a
entrevista inicial é preenchida uma ficha de inscrição (ANEXO 1), e é feita uma apresentação
da ARM, focada no departamento em que o voluntário vai intervir.

d) Contrato de voluntariado
Durante a entrevista inicial é apresentado ao voluntário o contrato de voluntariado, que terá
de ser assinado no prazo de um mês desde o começo da ação. Também é apresentado o
cartão de identificação de voluntário, que será entregue quando o contrato for assinado
(ANEXO 2).

e) Seguro
O Voluntário beneficia de seguro a efetuar com as entidades legalmente autorizadas para a
sua realização, para proteção em caso de acidente ou doença sofridos ou contraídos por causa
direta e especificamente imputável ao exercício das atividades de voluntariado.

f) Processo de acolhimento e integração
Para dar inicio ao processo de acolhimento, é marcada uma segunda reunião com o voluntário
para definir o horário e as tarefas específicas. Neste momento o voluntário é informado que
poderá contactar tanto com a coordenadora do voluntariado como com a responsável da sua
área de atuação. O voluntario será apresentado à restante equipa da ARM. Periodicamente
serão feitas sessões com o voluntário, onde se falará das suas expectativas, do seu trabalho,
dificuldades, pontos positivos, etc.

g) Plano de formação
O voluntário tem um momento inicial de formação/informação sobre a ARM e as tarefas a
desempenhar. Dependendo da área de intervenção terá acesso a formações em temáticas
específicas que serão definidas consoante as necessidades assinaladas pelo voluntário ou pela
equipa da ARM.

7

h) Desenvolvimento das ações de voluntariado
Espera-se que o voluntário cumpra o seu horário e realize as suas tarefas com satisfação. Cada
voluntário terá um coordenador atribuído consoante à área de voluntariado, assim como um
coordenador geral que será a pessoa responsável pelo voluntariado na ARM. O coordenador
de área terá de dar feedback sobre qualquer mudança ou problema ocorrido com o voluntário
ao coordenador geral do voluntariado da ARM.

i) Acompanhamento, monitorização e avaliação
Cada 6 meses serão feitas avaliações pelos voluntários sobre o seu trabalho e aprendizagem
(ANEXO 3).

j) Ações de reconhecimento e valorização
O trabalho desenvolvido pelos voluntários é valorizado através do acompanhamento por parte
da coordenação responsável, bem como pela comunicação da ARM.
É disponibilizado a cada voluntário um cartão de identificação de voluntário que oferece
descontos no Restaurante Social.
São dinamizados momentos coletivos com a restante equipa, nomeadamente jantares e
convívios.
Todos os voluntários são convidados a ser sócios da ARM para que possam estar mais
envolvidos nas decisões da associação.

k) Processo de desvinculação dos voluntários
O voluntário deixa de o ser quando o seu contrato terminar. Este contrato poderá ser
renovado se existir a necessidade por parte da ARM e vontade por parte do voluntário. O
voluntário ficará na base de dados de voluntariado e poderá ser contactado para outras ações,
caso manifeste essa intenção. O voluntário pode rescindir o seu contrato em qualquer
momento, preferencialmente comunicando com 15 dias de antecedência. Se o voluntário o
solicitar, ser-lhe-á entregue uma declaração de ter sido voluntario da ARM, assinada pelo
coordenador geral do voluntariado.
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3) Diagnóstico de necessidades de voluntariado na ARM e perfil de voluntários (Janeiro
2017)
PROJETOS

OPORTUNIDADES VOLUNTARIADO
Acompanhamento no estudo de

Apoio ao Estudo

crianças e jovens.
(30-40 voluntários)

PERFIL VOLUNTÁRI@S
Alto nível de compromisso, domínio da
língua portuguesa e/ou inglesa,
competências para trabalhar com
crianças.
Domínio da língua portuguesa e/ou

Casa de Férias

Acompanhamento nos períodos de

inglesa, competências para trabalhar

férias de atividades de tempos livres.

com crianças, experiência ou

(10-15 voluntários)

conhecimento em animação
sociocultural.

Gabinete da
Cidadania

Cabeleireiro
Solidário

Acompanhamento de utentes aos
serviços.
(2-3 voluntários)

1 barbeiro

Comunicação

dos serviços (santa casa, segurança
social, finanças, hospitais, SEF).

Conhecimentos técnicos de cada área.

1 manicura

suspenso da Mouradia.
(2-4 voluntários)

Comunicação

portuguesa e inglesa; conhecimento

1 cabeleireiro

Apoio à manutenção do jardim
Jardim Suspenso

Experiência na área; domínio da língua

Conhecimento e experiência na área,
gosto por trabalho em equipa.

Apoio no acompanhamento

Conhecimentos técnicos de fotografia e

fotográfico dos eventos e projetos da

vídeo, preferencialmente

ARM.

conhecimento do bairro, conhecimento

(3-6 voluntários)

da missão e visão da ARM.

Apoio na distribuição de cartazes,
flyers e outros materiais de divulgação.

Conhecimento do bairro e /ou cidade,
conhecimento da missão e visão da
ARM.
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Alguma experiência de trabalho em

Arraial

Apoio na produção e realização do

bar, cozinha, produção, som,

evento.

carpintaria, decoração de espaços,

(30-60 voluntários)

domínio da língua portuguesa e/ou
inglesa, gosto por trabalho em equipa.

Apoio na produção e realização do
Eventos especiais

evento (Passagem de ano, Carnaval,
Aniversários, etc.).
(5-10 voluntários)

Intervenções de
arte urbana

Apoio na produção e realização do
evento.
(2-6 voluntários)

Alguma experiência de trabalho em
bar, cozinha, produção, som, decoração
de espaços, domínio da língua
portuguesa e/ou inglesa, gosto por
trabalho em equipa.
Alguma experiência na área de
intervenções de arte urbana ou de
produção de eventos, gosto por
trabalho em equipa.

* A 02 de Fevereiro de 2018 foi feito o levantamento de necessidades de voluntariado para o
ano 2018. O número de voluntários é uma estimativa, mas se se cumprem as previsões
chegarão a 140 voluntários integrados nas atividades da ARM.
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO VOLUNTARIADO
Ano 2017

Nome:
Data de Nascimento:
Telefone:
Mail:
Facebook:
Bairro:
Área de Formação:
O que te motiva a tornares-te (ou continuares) voluntário(a) na ARM?

Qual é a tua disponibilidade?

Quantos dias e horas por semana queres fazer voluntariado?

Quais são as tuas espectativas?

Outros interesses e competências:

Observações:

Data:
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ANEXO II
CONTRATO DE VOLUNTARIADO

A Associação Renovar a Mouraria (ARM) - pessoa coletiva n.º 508519667, com sede no Beco
do

Castelo,

8,

3º,

Lisboa,

aqui

representada

por

_______________,

_____________________________________________________________,
_________________________________________________,

residente

portador/a

do

CC

e
em
nº

_______________, com validade até __________, e com o NIF _______________, é celebrado
o presente contrato definidor dos direitos e deveres recíprocos das partes.

Atividades:
_____________________________________________, como voluntário/a da ARM, propõe-se
a colaborar com a entidade, integrando na área de atuação do Departamento de
________________________, o Projeto _____________________.
As tarefas serão:
1. ________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________;
3. Feedback com a coordenadora do projeto;
4. Atendimento às formações e reuniões de voluntariado.

Local e horário:
As atividades de voluntariado serão levadas a cabo no Bairro da Mouraria, – Beco do Rosendo,
nº 4-10 (Lisboa), num total de ___ meses, podendo o local e o horário serem alterados em face
das necessidades específicas das atividades.
O horário de voluntariado será nos dias _____________, de ________________ horas, o que
faz um total de ________ horas por semana.

O/a voluntário/a compromete-se a:
-

Cumprir com os compromissos acordados com a organização, respeitando os seus
objetivos, beneficiários e normas, atuando de forma consciente e solidária;

-

Guardar com confidencialidade a informação recebida no desenvolvimento da sua
atividade;

-

Comunicar à ARM com antecedência mínima de 15 dias a interrupção ou cessação do
trabalho voluntário, de modo a não prejudicar o normal funcionamento das atividades.
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-

Fazer um uso responsável do cartão de identificação como voluntariado, sendo o cartão
pessoal e intransmissível. Devolver o cartão quando existir renúncia por uma das partes.

A ARM compromete-se a:
-

Fornecer ao/à voluntário/a a informação, formação, apoio e, se for o caso, os meios
materiais necessários para o exercício das funções que lhe foram atribuídas;

-

Promover a participação ativa do voluntário na organização, no planeamento e avaliação
das atividades que realiza;

-

Proporcionar ao/à voluntário/a um cartão de identificação como voluntariado da ARM,
que permite usufruir dos benefícios ligados ao voluntariado durante o tempo indicado
(copia dos benefícios em anexo).

Duração:
O presente compromisso tem a duração de ___ meses, caso não haja renúncia de nenhuma
das partes. Qualquer uma das partes pode deixar sem efeito este acordo, notificando a outra
parte.

Lisboa, ___ de _____________ de 2016

P’lo voluntário/a

__________________________

P’la ARM

__________________________

BENEFICIOS DO VOLUNTARIADO NA ARM – 2018
- 30% desconto na Cafetaria, em comida e café/agua/chá
- Possibilidade de tornar-se sócio/a da ARM, com o intuito de participar de forma mais ativa na
Associação, com uma quota de 20 € por ano.
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ANEXO III
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO
Nome: ______________________________________________
Autoavaliação

Grau de satisfação (1-pouco//6-muito)
1

2

3

4

5

6

1. Respeito dos princípios e valores da
Associação Renovar a Mouraria e do
serviço onde que se inseriu, prestando um
serviço de qualidade
2. Capacidade para assumir os valores e
regras do serviço, atuando com brio
profissional e promovendo

uma boa

imagem do programa onde esteve
3. Capacidade e empenho para concretizar
com eficácia e eficiência os objetivos das
tarefas que lhe foram atribuídas
4.

Gestão

do

tempo

de

trabalho,

preocupando-se em cumprir os horários
estipulados para as diferentes atividades
5. Capacidade para organizar o seu apoio,
definir prioridades e realizá-lo de forma
metódica
6.

Organização

das

tarefas

com

antecedência de forma a garantir o bom
funcionamento do serviço
7. Experiência e conhecimentos práticos e
técnicos necessários à função e sua
aplicação de forma adequada
8.

Partilha

conhecimentos

de
com

informações
os

e

colegas,

disponibilizando-se para os apoiar quando
necessário
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9. Capacidade para executar atividades e
tarefas de forma crítica e de sugerir novas
práticas de trabalho, com vista ao aumento
da qualidade do serviço prestado
10. Capacidade para utilizar os recursos e
instrumentos de trabalho de forma eficaz e
eficiente
11. Capacidade de atuar de modo proactivo
e autónomo no seu dia-a-dia e de ter
iniciativa no sentido da resolução de
problemas
12. Capacidade para interagir com pessoas
com

diferentes

características

e

em

contextos sociais e pessoais distintos,
tendo

uma

atitude

facilitadora

do

relacionamento e gerindo as dificuldades e
eventuais conflitos de forma ajustada

Avaliação do voluntariado na ARM

Grau de satisfação (1-pouco//6-muito)
1

2

3

4

5

6

1. Informação e/ou orientação relativa ao
voluntariado
2. Processo de recrutamento e seleção
3. Informação e orientação de acordo com
as funções e/ou tarefas desenvolvidas
4. Integração e/ou acompanhamento no
Programa
5. Relação com os responsáveis do
Programa
6. Funções e/ou tarefas que desempenhou
7. Condições do local de prestação do
voluntariado
8.

Reconhecimento

pelo

trabalho
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desenvolvido
9. Acolhimento de propostas sugeridas
10. Relação com os beneficiários
11. Relação com os outros voluntários
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