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INTRODUÇÃO 
 

Caro leitor! Provavelmente já ouviu falar de voluntariado sénior (voluntários com mais de 50 

anos). Este documento é destinado a apoiar organizações que queiram saber mais e tenham 

um interesse real em envolver voluntários seniores no trabalho e comunidade da sua 

ORGANIZAÇÃO. Como sabemos o interesse nem sempre é suficiente, o voluntariado é uma 

ação transversal que requer habilidades, conhecimentos e atitudes entre o voluntário e uma 

organização. Sabendo isso, aumenta o envolvimento tanto da organização, como dos 

voluntários. Embora estas orientações sejam baseadas principalmente na experiência de 

organizações não-governamentais, podem também ser usadas na gestão das ações de 

voluntariado de instituições municipais e públicas. O guia abordam tópicos como: 

 

• Visão e motivação das ORGANIZAÇÕES para envolver voluntários; 

• Marketing de voluntariado, abordar e recrutar voluntários; 

• Gestão e organização de voluntariado; 

• Construção de grupo, aprendizagem, gestão de conflitos; 

• Voluntariado internacional;  

• Valorizar e motivar voluntários.    

Estas orientações foram criadas no contexto do projeto Local and International Active Seniors, 

com o objetivo de aumentar o número de voluntários com 50 ou mais anos (especialmente 

homens), melhorar processos/políticas das organizações de voluntariado, reduzir o isolamento 

social e melhorar a alfabetização, numeracia e competências digitais.  

 

A estrutura deste guia foi pensada para envolver o leitor no processo de aprendizagem, 

oferecendo perguntas que tendem a formular as experiências e a capacidade das 

ORGANIZAÇÕES de acolher voluntários. No início de cada capítulo, os leitores podem tentar 

responder às perguntas para entender e modelar o envolvimento da organização no processo 

de voluntariado. 

Além de uma parte descritiva, cada capítulo inclui a experiência real e exemplos de acolher 

voluntários durante o projeto, histórias de boas práticas de participação de voluntários, as 

possíveis tarefas, atitudes e processo de aprendizagem - tudo isto acompanhado das 

O voluntariado pode ser apreciado como uma 

ótima experiência e um processo de 

aprendizagem ao longo da vida 



dificuldades, obstáculos e problemas vividos durante o projeto. Mas as boas notícias são que 

também falamos sobre as soluções encontradas para os resolver. 

Acreditamos que o voluntariado não deve apenas ser considerado uma atividade altruísta para 

beneficiar a sociedade. Também deve ser apreciado como uma ótima experiência e um 

processo de aprendizagem ao longo da vida. Um aspeto muito importante é que o 

voluntariado pode contribuir para reduzir a solidão e o isolamento e promover a saúde e o 

bem-estar dos envolvidos. Assim, os voluntários e voluntárias podem se tornar cidadãos ativos 

sentir-se úteis na sociedade em que vivem. 

Porquê apenas pessoas com 50 anos ou mais? Há um envelhecimento da população, aumento 

da expectativa de vida, taxas de desemprego, isolamento social de idosos e outras tendências 

mundiais das décadas anteriores, que justificam a procura de ferramentas para integrar mais 

os seniores na comunidade. Existem fortes evidências de que muitos seniores se sentem 

isolados e que a solidão está associada a problemas de saúde e a taxas mais altas de 

mortalidade. O voluntariado é uma ferramenta para diminuir a solidão e o isolamento social. 

Esta é uma ferramenta com a qual todos os parceiros de projeto já trabalharam, têm 

experiência e acreditam. Venha connosco! 

 

 



POR QUE PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS E 

VOLUNTARIADO NA NOSSA ORGANIZAÇÃO? 
 

• Qual é o objetivo e a visão da minha ORGANIZAÇÃO? 

• O que sei sobre o voluntariado? 

• Como podem os voluntários ajudar a alcançar os objetivos da minha 

ORGANIZAÇÃO? 

• Por que quero envolver voluntários no trabalho da minha ORGANIZAÇÃO? 

• Quais são os conhecimentos e habilidades que os voluntários podem trazer 

para minha ORGANIZAÇÃO? 

• Em que âmbitos precisamos de voluntários? Que tarefas irão desempenhar? 

• O que preciso investir (tempo / dinheiro / recursos organizacionais) para 

organizar o voluntariado? 

Estas e outras perguntas são úteis para fazer a si mesmo antes de começar a envolver 

voluntários no trabalho da sua organização. Se acha que coordenar voluntários está na moda, 

encontra-se orientado para o lucro ou é fácil - provavelmente não é para si. O voluntariado 

deve estar alinhado com os objetivos e visões da organização, porque é um processo altruísta 

que requere de tempo e coordenação. 

Cada organização tem sua própria visão, independentemente da sua área de trabalho. A 

missão da organização serve como farol no caminho atingir os objetivos contidos nessa visão. 

Os voluntários podem desempenhar um papel importante na missão da organização. Uma 

organização com uma visão e estratégia clara pode planear um envolvimento dos voluntários 

calculado e significativo.1 

O parceiro do projeto, “Associação Mais Cidadania”, Portugal, enfatiza que a pergunta “Por 

que precisamos de voluntários e voluntariado na minha organização?” é o primeiro passo para 

 
1 BRIVPRATIGIE.LV rokasgrāmata (BRIVPRATIGIE.LV voluntary work guidelines) 
https://www.brivpratigie.lv/lv/aktualitates/brivpratigielv-rokasgramata.html 

Uma organização com uma visão e estratégia clara pode 

planear um envolvimento dos voluntários calculado e 

significativo 

https://www.brivpratigie.lv/lv/aktualitates/brivpratigielv-rokasgramata.html


um projeto de voluntariado/atividade de êxito do ponto de vista do voluntário e da 

organização. A reflexão sobre esta questão deve envolver toda a organização: membros da 

equipa, administração, voluntários, parceiros estratégicos, partem interessadas, beneficiários 

e comunidade.  

 
 
 
 
É por isso que é importante: 

• Identificar a necessidade de voluntários e o propósito de atraí-los; 

• Ter a certeza do papel dos voluntários na organização; 

•  definir tarefas específicas para o voluntário e justificar por que devem ser 

funções de voluntário e não de empregados; 

• Refletir de que forma receber voluntários contribui para alcançar sua visão e 

missão; 

• Refletir e compartilhe dentro da sua organização os benefícios de receber 

voluntários. 

 

• O CONFLITO TRABALHADORES-VOLUNTÁRIOS: QUEM É QUEM? 

Como principal desafio, a “Associação Mais Cidadania” encontra a definição de papéis claros 

entre os voluntários e os empregados. Os voluntários não devem tornar-se um substituto dos 

trabalhadores remunerados e a equipa deve entender o significado de envolver voluntários. 

 

VOLUNTARIADO NA Associação Mais Cidadania”, Portugal – Os desafios enfrentados e como 
encontraram uma solução 

Desafio A solução da organização  

Uma organização que está no ponto 

de começar a acolher voluntários 

pode ter perguntas e dúvidas sobre a 

reação dos trabalhadores 

remunerados quanto à integração 

dos voluntários. Os funcionários 

podem sentir medo de serem 

substituídos por voluntários ou sentir 

a presença deles como uma perda de 

É muito importante envolver as pessoas chave da 

organização no processo de reflexão sobre os motivos 

para envolver voluntários na organização e esclarecer 

sobre a diferença entre um membro da equipa 

remunerado e um voluntário. 

Também é muito importante definir uma pessoa na 

organização responsável pelo processo de integração 

dos voluntários que também estará disponível para 

apoiar o processo de adaptação dos trabalhadores 



 

PROCURAR E ENVOLVER VOLUNTÁRIOS 

 

• Em que redes sociais e outras redes tenho que divulgar informações sobre 

oportunidades de voluntariado? 

• Que plataformas de informação são mais populares para seniores? 

Facebook? jornais? 

• Quem criará uma identidade visual/auditiva para o anúncio? 

• Com quem vou cooperar e a quem vou pedir apoio para divulgar as 

informações? 

• É melhor abordar as informações pessoalmente? 

Existem diferentes formas e abordagens, quando se fala em oportunidades de marketing de 

voluntariado e chegar aos seniores. E não há uma resposta certa para as questões acima 

mencionadas. É importante analisar a nível local o que os seniores fazem. Enquanto alguns 

seniores se entusiasmam com artesanato, outros preferem atividades intergeracionais ou um 

estilo de vida ativo. Encontrar o voluntário certo para "suas necessidades" implica passar a da 

mensagem certa aos possíveis interessados na oferta da organização. Os seniores que não 

tiveram experiência anterior como voluntários talvez não estejam realmente conscientes da 

abordagem do voluntariado e isso pode afastá-los. É por isso que é essencial passar uma 

mensagem compreensível, clara e direta ao grupo-alvo. Uma frase tão ambígua como “Torne-

se voluntário!” não aumenta a consciência sobre o significado desta mensagem. É necessário 

fornecer informações claras sobre como se tornar voluntário, responsabilidades e tarefas, 

benefícios e enfatizar que isso não requer uma experiência anterior.2 

 

 
2 Senioru brīvprātīgais darbs. Senioru motivēšana un iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē/Senior 
Volunteering. Motivating and involving seniors in social life 
www.veseligsridzinieks.lv/wp-content/uploads/2014/08/Guidelines_A53mm_LAT.compressed.pdf 

tempo. remunerados da organização. 

Crie momentos de interação social informais entre 

voluntários e trabalhadores. 

Comece pela integração dos voluntários de curto prazo 

ligados a funções e tarefas específicas. 

http://www.veseligsridzinieks.lv/wp-content/uploads/2014/08/Guidelines_A53mm_LAT.compressed.pdf


• A ORGANIZAÇÃO “FOSA”, DA POLÓNIA, DÁ CONSELHOS PARA A 

ABORDAGEM ESPECIAL E O ENVOLVIMENTO DE VOLUNTÁRIOS COM 50+ 

O processo de recrutar e chegar aos voluntários com 50 anos ou mais pode exigir um 

pouco mais de envolvimento das organizações em comparação com o recrutamento 

de jovens. Para ser eficaz, deve seguir princípios simples, mas fundamentais:  

 

- Contatos diretos em vez de promoções nas redes sociais - pessoas mais velhas usam o 

Facebook ou Snapchat com menos frequência - as reuniões nos locais que frequentam 

são muito mais eficazes - igrejas, centros de saúde, bibliotecas, universidades seniores; 

- Exemplos de boas práticas e visualização em vez de teoria - os seniores reagem muito 

mais espontaneamente a exemplos de experiências reais de voluntariado 

complementadas com fotos, filmes, apresentações que estimulam a sua imaginação. 

Muito eficaz, se as histórias forem partilhadas por uma pessoa da mesma idade que já 

foi voluntário, o que permitirá a apresentação de boas práticas e momentos positivos, 

emoções e um sentimento de satisfação proporcionado pelo voluntariado; 

- Os incentivos simples fazem maravilhas! - Peça aos participantes da reunião para 

trazer uma ou duas pessoas com eles - se funcionar, dê-lhes um pequeno presente - 

chocolate? caixa de chocolates? diploma? um ímã ou outro gadget com o logotipo da 

organização? Definitivamente vai funcionar! 

- Tenha uma proposta pronta - os seniores não se envolvem em iniciativas pouco claras, 

deve existir uma descrição dos projetos específicos nos quais queremos envolvê-los. 

Sentir o vínculo emocional com a nossa ideia deve ser real para eles! 

- Escute, escute, escute ... - os seniores enfrentam vários problemas e necessidades, 

para conectar com um grupo de seniores é importante demonstrar que os 

entendemos e que responderemos às suas necessidades, sendo que pedimos em troca 

o seu compromisso; 

- Valorize o compromisso e converse sobre isso - tentar promover as atividades 

propostas pelo voluntário sempre que possível - um pequeno artigo na imprensa local 

com uma foto, vídeos no YouTube, convidá-los para ir à rádio, televisão, contar as suas 

histórias ou dar-lhes a oportunidade de conversar sobre si mesmos em reuniões, 

conferências - todas as ocasiões são boas e muito importantes para os seniores. Ouvi-

los também incentivará outras pessoas a envolverem-se no voluntariado; 

- Os seniores que não têm experiência anterior como voluntários não estão realmente 

conscientes da abordagem do voluntariado e isso pode afastá-los. É por isso que é 

essencial fornecer informações compreensíveis, claras e diretas. 

VOLUNTARIADO NA ORGANIZAÇÃO “FOSA”, POLONIA –   Desafios encontrados e de que forma a 
organização encontrou uma solução   

Desafio A solução da organização 



 

  

No processo de recrutamento de seniores, pode 

ser difícil quebrar hábitos relacionados com o 

recrutamento. Tendemos a simplificar a nossa 

vida e usar ferramentas padrão, especialmente 

as da Internet. É uma solução fácil, mas a sua 

eficácia no contexto deste grupo-alvo específico 

é pequena. 

Frequentemente, o problema é o acesso ao local 

da reunião- distância, necessidade de viajar de 

autocarro, sem elevador, escadas pronunciadas, 

sem sinais claros - tudo isso pode fazer com que 

os seniores não cheguem à reunião. 

Os seniores podem ter uma atitude negativa 

com a ideia de ser voluntário - alguns deles têm 

dúvidas se alguém não quer apenas usá-los. 

Muitas vezes, o voluntariado está associado a 

andar na rua e angariar dinheiro ou 

simplesmente oferecer trabalho gratuito a favor 

de uma organização. 

É muito importante fazer contato direto com 

os seniores, é melhor organizar reuniões em 

locais que eles já conhecem e se sentem 

seguros. 

Os convites para a reunião de recrutamento 

devem ser comunicados através de 

instituições nas quais os seniores se reúnem - 

centros comunitários, casas de apoio, 

bibliotecas, instituições da igreja, etc. 

Vale a pena ter um representante dessas 

instituições na primeira reunião - isso 

facilitará a construção de confiança mútua. 

Assegure-se que indica o local em que a 

reunião vai acontecer - posters coloridos, 

setas, palavras-chave, vão facilitar a que os 

seniores encontrem o caminho para o local. 

É melhor organizar a primeira reunião em 

locais próximos ao local de residência dos 

candidatos, no seu ambiente local, entre 

pessoas que já se conhecem. Isso 

proporciona-lhes uma sensação de segurança 

que facilita a explicação do que está em 

causa no voluntariado. 

Apresente de maneira clara e eficiente a 

ideia do voluntariado, referindo-se a 

exemplos específicos - uma foto ou um curta-

metragem traz mais conteúdo e evoca mais 

emoções do que qualquer palavra. 

Tenha um plano de ação - a ideia geralmente 

não é suficiente para os seniores, deve 

mostrar uma visão específica das atividades 

futuras! 

Convide um voluntário sénior experiente 

para a reunião - deixe-o contar a sua história. 

O que é que ele experimentou? Como é que 

o voluntariado influenciou a sua vida? Isso 

pode convencer outras pessoas a aceitar o 

desafio. 



PREPARE-SE! COORDENAR AÇÕES DE 

VOLUNTARIADO 

 

• Quem será responsável por coordenar os voluntários na minha 

ORGANIZAÇÃO? 

• A equipa da minha ORGANIZAÇÃO tem tempo suficiente para coordenar o 

voluntariado? 

• O meu país possui uma estrutura legislativa para o voluntariado (uma lei 

referente ao voluntariado)? 

• Como definiremos os deveres, responsabilidades e direitos de ambas as 

partes (contratos, acordos)? 

• Como vou integrar os voluntários na minha organização? 

• Como vou medir e avaliar a satisfação dos voluntários e da equipa durante o 

período de voluntariado? 

Então, chegamos ao ponto que está diretamente relacionado com o voluntariado – a gestão de 

voluntariado na organização. A qualidade da gestão do voluntariado assenta nos seguintes 

princípios: 

 

• A consciência do que motiva cada voluntário; 

• Garantir que os voluntários sabem o seu papel na organização e o tipo de 

formações que são oferecidas; 

• Garantir que os voluntários têm consciência sobre de que forma contribuem 

para os objetivos da organização; 

• Garantir que os voluntários sabem a quem pedir o apoio de que necessitem; 
 

• Apreciação dos voluntários 3 

 

 
A ORGANIZAÇÃO “COMMUNITY ACTION DACORUM” ENFATIZA A NECESSIDADE DE 

UMA COMPREENSÃO CLARA DAS RESPONSABILIDADES, PAPÉIS E TRANSFERÊNCIA 

DE CONHECIMENTO 

 

 
3 Brīvprātīgā darba organizēšanas rokasgrāmata, 7 soļi/Volunteering Management, 7 steps 
http://jaunatneslietas.lv/sites/default/files/editor/Rokasgramata_BD_brivpratigais-lv.pdf 

http://jaunatneslietas.lv/sites/default/files/editor/Rokasgramata_BD_brivpratigais-lv.pdf


Tanto os voluntários como as organizações devem analisar os documentos e ter as 
informações claramente descritas.  Questões importantes a ter em conta: 
 
 
VOLUNTÁRIOS 

 
- Descubra por que razão a pessoa quer ser voluntário, quais são as suas motivações; 

- Descubra que competências têm os voluntários e quais as que podem ser transferidas; 

- Deixar claro o que vão fazer na organização, ou seja, o seu papel e o que a organização 

espera deles; 

- Clarificar o que as organizações podem oferecer; 

- Saber precisamente o que faz a organização, qual a sua missão e o que pretende dos 

seus voluntários; 

- Ser flexível com as expectativas dos voluntários; 

- Saber que tipo de apoio existe para apoiar a clarificação do que é pedido dos 

voluntários; 

- Ter um planeamento claro em termos de tempo e tarefas. 

 

ORGANIZAÇÕES  

 

- Definir o processo de gestão de voluntários; 

- Analisar o que o voluntário deseja e quais são suas motivações; 

- Analisar as competências do voluntário; 

- Deixar claro o que vão fazer na organização, ou seja, o seu papel e o que a organização 

espera deles; 

- Ser flexível face ás expectativas dos  voluntários; 

- Apoiar os voluntários, para que eles entendam completamente o que é esperado 

deles; 

- Ter um programa claro em termos de tempo e tarefas. 
 

VOLUNTARIADO NA ORGANIZAÇÃO “COMMUNITY ACTION DACORUM“, REINO UNIDO –  
Desafios encontrados e como é que a organização encontrou uma solução   

Desafios A solução da organização 

Ao acolher voluntários com diferentes 

culturas e línguas, pode ser desafiante: 

- Descobrir as motivações e o 

contexto das pessoas; 

- compreender as suas tarefas e 

responsabilidades; 

- a missão da organização e por que 

Para superar os desafios discutidos, a solução 

poderá passar por: 

- Fornecer apoio linguístico; 

- disponibilizar um mentor que possa 

apoiar o voluntário; 

- ter um programa claro descrevendo os 
horários, tarefas e o que se espera deles, 
que material é necessário; 



  

precisam de voluntários; 

- que habilitações tem o voluntário; 

- destacar o que a organização 
oferece; 

- explicar que apoio existe da parte 

da organização; 

- explicar a realidade local e as 

diferenças culturais. 

Isto geralmente ocorre devido à 

compreensão das diferenças de língua e 

cultura. Além disso, a saúde física dos 

voluntários precisa ser levada em 

consideração. 

- fornecer uma lista completa de contatos e 

de quem faz o quê; 

- reservar um tempo para conhecer os 

voluntários e entender as suas 

motivações; 

- ajustar a oportunidade ao voluntário, 

levando em consideração a sua saúde 

física; 

- definir claramente no início as diferenças 

culturais; 

- ser flexível e adaptar-se às necessidades e 

expectativas de todos. 



VOLUNTARIADO COMO UMA EXPERIÊNCIA DE 

APRENDIZAGEM 

 

• O que é e de que forma é que os voluntários podem aprender com o 

voluntariado? 

• É melhor fazer voluntariado em grupo ou como uma experiência individual? 

• E se aparecer um problema ou risco durante o voluntariado? Como resolver 

ou evitá-lo? 

• O quê e de que forma é que a minha ORGANIZAÇÃO pode aprender com os 

voluntários? 

• Como posso reconhecer e medir os resultados da aprendizagem dos 

voluntários? 

No contexto do projeto “Local and International Active Seniors”, encaramos o voluntariado 

como uma experiência de aprendizagem, através de uma aprendizagem baseada em métodos 

de aprendizagem não formal e informal. A aprendizagem não formal e informal é organizada 

fora do sistema educacional formal. Visa desenvolver ou aumentar a participação cívica, 

política, social e cultural de uma pessoa na vida social, assim como as habilidades, 

competências e valores dos voluntários.4  

A aprendizagem dentro de uma experiência de voluntariado é uma experiência de educação 

ativa, baseada na aprendizagem, que incentiva a reflexão individual como uma maneira de 

aumentar a autoconsciência no próprio desenvolvimento. O voluntário/a assume um papel 

ativo para si próprio/a e para as outras pessoas envolvidas. Os voluntários adquirem 

competências transversais, como competências de comunicação, de trabalho em equipa, de 

gestão de conflitos, competências linguísticas e interculturais, além de desenvolver sua 

criatividade, flexibilidade e adaptabilidade. 

Com base numa pesquisa do Fórum Económico Mundial, identificamos 8 áreas-chave de 

desenvolvimento que podem ser promovidas através de experiência de voluntariado local ou 

internacional:  

• Comunicação e uso de tecnologias da informação; 

• Trabalhar com outras pessoas; 

• Reflexão crítica e resolução de problemas; 

 
4 Guia sobre Trabalho Voluntário Internacional e Local, projeto “Senior Plus”, Lisboa, 2017 
http://www.cemea.eu/senior-plus-volunteering-
50/?fbclid=IwAR3qd7f1JUi3m1Hkb9akRQl5rlYCNgjY0llspIYMKphtH_yMs-2kPDFdFlI 

http://www.cemea.eu/senior-plus-volunteering-50/?fbclid=IwAR3qd7f1JUi3m1Hkb9akRQl5rlYCNgjY0llspIYMKphtH_yMs-2kPDFdFlI
http://www.cemea.eu/senior-plus-volunteering-50/?fbclid=IwAR3qd7f1JUi3m1Hkb9akRQl5rlYCNgjY0llspIYMKphtH_yMs-2kPDFdFlI


• Criatividade e empreendedorismo; 

• Atitudes em relação ao desempenho no trabalho (responsabilidade, 

flexibilidade e adaptabilidade); 

• Organização eficaz; 

• Aprender a aprender; 

• Gestão, liderança e desenvolvimento. 

 

Gulbene (Latvia) seniores durante o processo de formação antes do voluntariado: aprendendo o voluntariado 

 

O programa de voluntariado senior deve prever atividades práticas nas quais o voluntário 

possa integrar-se facilmente, mesmo que não esteja familiarizado com a área de trabalho da 

organização ou, no caso de voluntariado internacional, se não estiver familiarizado com o 

idioma do país anfitrião. A vantagem das atividades que têm um lado prático é que permitem 

que os voluntários seniores se sintam ativos, façam algo concreto e vejam resultados tangíveis 

imediatos de seu voluntariado. Além disso, permite que voluntários seniores identifiquem em 

pouco tempo o seu lugar e o seu papel na organização. 

Trabalha sobre as expectativas dos voluntários: adaptando as expectativas ao contexto. Os 

voluntários podem ter motivos diferentes e variados para o voluntariado e expectativas de 

uma experiência de voluntariado. As suas expectativas estão naturalmente ligadas ao seu 

perfil pessoal e às experiências anteriores. Mas, para que as expectativas sejam realizadas, 



precisam ser formuladas em relação à realidade vivida. Assim, para uma experiência 

satisfatória de voluntariado, é importante que os voluntários compreendam o seu contexto e 

reflitam sobre as suas expectativas.  

 

• O VOLUNTARIADO ENQUANTO EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM 

Os voluntários devem ser incentivados a viver sua experiência de voluntariado enquanto 
experiência de aprendizagem baseada na aprendizagem pela prática, experimentando 
situações ou atividades destinadas a incentivar a reflexão. A experiência de voluntariado 
facilita um processo de crescimento humano em direção ao aumento da autoconsciência. Os 
voluntários assumem um papel ativo para si e para as outras pessoas envolvidas, num 
processo de aprendizagem contínua.  

O voluntariado internacional é um processo de aprendizagem vivido durante uma experiência 
no exterior, que numa primeira abordagem visa principalmente conhecer o outro (uma 
pessoa, uma organização, a sociedade de acolhimento). Contudo, o processo intercultural 
permite que a identidade cultural venha à tona, aumentando a autoconsciência e a 
autodeterminação, tornando-se um catalisador do conhecimento e da curiosidade em relação 
a tudo que é diferente. Essas são bases fundamentais para uma experiência de cidadania ativa. 

• O PAPEL DO MENTOR DURANTE O VOLUNTARIADO  

O mentor apoiará constantemente os voluntários durante a experiência e irá acompanhá-los 
ao longo do processo de aprendizagem. O mentor é um guia, uma pessoa em quem os 
voluntários podem confiar e em quem depender. O mentor estimula a reflexão dos voluntários 
e ajuda os voluntários a colocar as coisas em contexto e em perspetiva.  

É importante equilibrar o envolvimento do voluntário, definindo tarefas apropriadas. As 
atividades previstas para os voluntários devem ser adequadas para eles, respeitando seus 
limites e valorizando seus interesses e competências. 

VOLUNTEERING IN REPLAY NETWORK, ITALIA –   Desafios  e soluções encontradas   

Desafio  A solução da organização 

A necessidade de os 

voluntários sentirem que 

têm um papel dentro da 

organização de 

acolhimento, de obterem 

resultados tangíveis, de 

estar cientes do impacto do 

seu voluntariado. 

Os voluntários podem ter 

dificuldades em reconhecer 

ou expressar as lutas e 

O programa do voluntário deve ser delineado de maneira clara e 

comunicado de forma clara ao voluntário. Ao mesmo tempo, 

verificar se o voluntário entende que o programa é importante. 

Comunicação contínua e reuniões regulares (pelo menos uma vez 

por semana) com o mentor. Os voluntários seniores precisam ter 

tempo e atenção dedicados, precisam de um espaço dedicado 

para se expressar, ter oportunidade para partilhar os seus 

pensamentos e opiniões.  Sendo pessoas adultas com uma 

maneira estruturada de pensar e com uma identidade 

estruturada, muitas vezes os voluntários seniores têm uma 

maneira mais estruturada de ler o contexto e a experiência de 



 

  

angústias que podem 

enfrentar durante as 

experiências de 

voluntariado. 

O desafio da comunicação 

numa língua estrangeira no 

caso do voluntariado 

internacional. 

voluntariado.  A partilha com o mentor permite que eles vejam 

coisas de diferentes pontos de vista, se coloquem novas questões 

e tenham um diálogo construtivo.  Muitas vezes, os voluntários 

seniores podem não estar familiarizados com uma experiência de 

aprendizagem não formal como o voluntariado, para que o 

mentor possa facilitar os voluntários a identificar suas 

aprendizagens e reconhecer as contribuições que trazem para a 

organização por meio do voluntariado. 

A nomeação de uma pessoa de referência dentro das atividades 

às quais os voluntários podem recorrer para quaisquer perguntas 

e dúvidas relacionadas com o serviço de voluntariado.  A pessoa 

de referência cuidará da integração dos voluntários na equipa de 

trabalho e será seu guia no desenvolvimento das tarefas dadas.  

A pessoa de referência para as atividades e o mentor dos 

voluntários devem estar em contato constante durante todo o 

projeto de voluntariado, a fim de destacar quaisquer pontos de 

atenção e poder apoiar da melhor maneira possível os 

voluntários e adaptar seu envolvimento com base em suas 

competências, seus limites e capacidades. 

Essa atenção aos voluntários cria condições para reunir a 

experiência de voluntariado e potenciar o impacto para os 

voluntários e para a organização. 

Se o voluntário parecer relutante em reconhecer o papel do 

mentor ou vincular-se a um determinado mentor, pode ser útil 

identificar outra pessoa vinculada à organização com a qual o 

voluntário possa relacionar-se. Essa pessoa pode desempenhar 

um papel fundamental e colaborar com o mentor em caso de 

situações de crise. Tanto os voluntários como as organizações 

precisam começar com a abordagem de que a comunicação 

linguística pode ser mais difícil e que, de qualquer forma, faz 

parte da experiência.  É importante verificar se os voluntários 

compreendem bem as informações sobre o voluntariado.  Pode 

haver diferentes estratégias a serem implementadas para facilitar 

a comunicação num idioma estrangeiro: ferramentas de tradução 

on-line, uma pessoa que pode ajudar na tradução, uma reunião 

envolvendo também a organização de envio, materiais de 

informação traduzidos etc. 



VOLUNTARIADO INTERGERACIONAL  
 

• É importante envolver voluntários de diferentes idades? 

• Como posso promover o voluntariado intergeracional? 

• Quais são os benefícios do voluntariado intergeracional? 

• Com quem posso cooperar para fortalecê-lo? 

Pesquisas recentes demonstraram que pode haver uma série de benefícios biopsicossociais 

para adultos mais velhos que estabelecem relações com crianças por meio de programas de 

voluntariado entre gerações.5A nossa experiência vem reforçar os benefícios positivos para 

ambas as partes – os mais velhos e os mais jovens. Existem muitas possibilidades de reunir 

gerações diferentes. Ao falar sobre voluntariado intergeracional, podemos abordá-lo de duas 

formas: 

• Seniores trabalhando em conjunto com voluntários - crianças e jovens 

• Voluntários seniores liderando atividades para crianças e jovens 

Ambas as abordagens apresentam benefícios positivos - tangíveis ou bastante pessoais e 

intangíveis, tais como: 

• Manter-se ativo; 

• Desenvolver novas competências e sentir-se valorizado pela sociedade; 

• Reduzir o foso geracional, valorizar os mais velhos aos olhos de crianças e 

jovens; 

• Preencher a lacuna para os seniores que não estão em contato com os 

membros mais jovens da família e vice-versa - permite que as crianças 

desfrutem dos avós; 

• Partilhar competências e conhecimentos com as gerações mais jovens. 

 

 

• BOAS PRÁTICAS NA ORGANIZAÇÃO DO VOLUNTARIADO INTERGERACIONAL 

(SUGERIDO PELA ESCOLA PRIMÁRIA GULBENE, LETÓNIA) 

 
5 George, Daniel & Singer, Mendel. (2011). Intergenerational Volunteering and Quality of Life for 
Persons With Mild to Moderate Dementia: Results From a 5-Month Intervention Study in the United 
States. The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for 
Geriatric Psychiatry. 19. 392-6  



- Atividades culinárias, envolvendo diferentes gerações, também voluntários seniores locais ou 
estrangeiros e voluntários mais jovens - possibilidade de os voluntários apresentarem ideias e 
iniciativas próprias, envolvimento ativo de diferentes gerações, intercâmbio cultural, 
intercâmbio de experiências entre gerações, comunicação sem palavras, um processo 
estimulante; 

- Curso de inglês realizado por voluntário senior (falante nativo) - ótima maneira de praticar 
inglês, bom intercâmbio cultural e aprendizagem intensiva; 

 

 - Workshops criativos para crianças - 

criação de cartões de Páscoa, atividades 

jornalísticas com a criação de jornais, 

dramatização de contos de fadas, 

aprendizagem de alguma dança e 

artesanato. Trata-se de uma oportunidade 

para voluntários seniores partilharem sua 

experiência (profissional ou alguns talentos) 

com crianças, promovendo a aprendizagem 

entre gerações; 

- Passeio com intercâmbio cultural - ótima 

atividade de formação de equipas, 

aprendizagem não formal de línguas. 

Foi uma excelente experiência ter colocado 

a trabalhar em conjunto voluntários 

internacionais, seniores e jovens - apoiar o 

outro é a melhor forma de aprender. 

 

 

 

Workshop de inglês com voluntário do Reino Unido, 
Escola primária Gulbene, Latvia 

 

 

• DE ASSISTENTE A LÍDER: APOIANDO E DANDO TEMPO 

Foi uma excelente experiência ter colocado a trabalhar 

em conjunto voluntários internacionais, seniores e 

jovens - apoiar o outro  é a melhor forma de aprender  



Não há vida sem desafios, e o voluntariado intergeracional não é uma exceção. A melhor 

notícia é que trabalhar diferentes gerações juntas ou fornecer atividades para crianças 

organizadas por seniores quase nunca gera um conflito entre gerações. Pelo contrário, dá a 

oportunidade de aprender com diferentes experiências e perspetivas. Durante o projeto, a 

Escola Primária de Gulbene (Letónia) enfrentou algumas dificuldades para que os voluntários 

desenvolvessem suas próprias atividades e abandonassem o papel de meros assistentes na 

organização. 

 

 

  

VOLUNTARIADO NA ESCOLA PRIMÁRIA DE GULBENE, LETÓNIA –   Os desafios encontrados e 
como é que a organização encontrou uma solução 

Desafio A solução da organização 

O desafio era deixar os voluntários à vontade, 

com o apoio de suas organizações de 

acolhimento, para ter ideias e iniciativas 

próprias. Ao fazer isso, esperava-se que este 

processo favorecesse o seu crescimento pessoal 

e não apenas que apoiasse a organização nas 

suas atividades. 

O tempo é um fator importante para resolver 

a situação. No início, é necessário passar 

alguns dias para apresentar o local, o 

ambiente, as atividades habituais e as 

pessoas com quem eles trabalharão. Assim, 

eles podiam ver como normalmente funciona 

e como podem trazer novas ideias. 

É importante planear todas as atividades em 

detalhe, apoiar com os materiais necessários, 

garantir o apoio de um colega da equipa ou 

de um voluntário jovem internacional. 



MOTIVAR E APPRECIAR AOS VOLUNTÁRIOS 
 

• Se eu fosse voluntário, como gostaria de ser apreciado? 

• Existe algum benefício que minha ORGANIZAÇÃO possa oferecer aos 

voluntários (refeições gratuitas, transporto)? 

• Que é que mantém os voluntários motivados a longo prazo? 

• Como é que a sua organização mede e reconhece a motivação dos 

voluntários? 

Motivar e apreciar os voluntários é um aspeto muito importante do voluntariado. A motivação 

ajuda a manter os voluntários ligados á organização e a atrair novos. O ideal é que os 

"melhores voluntários" gostem de permanecer na organização. As boas notícias espalham-se 

rapidamente - para que outros que procuram oportunidades de voluntariado entrem em 

contato com eles e queiram ser voluntários como eles. A motivação aumenta a produtividade - 

se a organização recompensar e reconhecer, o voluntário fará os possíveis para ser produtivo e 

permanecer na sua organização.6 

Aqui estão algumas dicas e sugestões (da ORGANIZAÇÃO “Pistes-Solidaires”, França) para 

manter os voluntários motivados e satisfeitos com seu trabalho e ambiente emocional: 

• Desenvolver um programa de boas-vindas para os voluntários, para 

apresentar o contexto da organização, missão, objetivos e atividades. 

• Criar um espaço, através de atividades e eventos, onde os voluntários 

possam apresentar-se e falar sobre as  suas experiências. 

• Utilizar as suas experiências, conhecimento e saberes nas atividades com 

uma abordagem participativa. 

• Realizar dinâmicas de grupo, para que os voluntários possam sair de sua 

zona de conforto. 

• A domensão ideal do grupo de voluntários seria entre 8 e 10 voluntários. 

• Reconhecer em momentos formais o trabalho e o compromisso dos Seniores 

(assembléia geral, eventos públicos, boletins, site, redes sociais). 

• Propor formação para os voluntários. 
 

6 6 BRIVPRATIGIE.LV rokasgrāmata (BRIVPRATIGIE.LV voluntary work guidelines) 
https://www.brivpratigie.lv/lv/aktualitates/brivpratigielv-rokasgramata.html 

https://www.brivpratigie.lv/lv/aktualitates/brivpratigielv-rokasgramata.html


• Possibilitar que os voluntários avaliem suas próprias ações. 

• Organizar momentos informais para criar vínculos pessoais e sociais 

(durante o acolhimento de voluntários internacionais e entre os próprios 

voluntários locais). 

• Promovera tomada de decisão de grupo. 

 

Voluntários de diferentes nacionalidades e gerações, “Pistes Solidaires”, França 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• QUANDO O GRUPO NÃO FUNCIONA. LIDAR COM OS CONFLITOS 

A ORGANIZAÇÃO “Pistes-Solidaires” partilha sua experiência de lidar com desafios 

relacionados a diferentes personalidades, abordagens e atitudes que podem destabilizar o 

grupo e interferir com a atmosfera motivacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO NA ORGANIZAÇÃO “PISTES-SOLIDAIRES”, FRANÇA 
  –   Os desafios encontrados e como é que a organização encontrou uma solução 

Desafio A solução da organização 

A luta pelo poder: personalidades 
conflituosas que tentam dividir o grupo. 
A pessoa não entendeu o objetivo das 
atividades quebra de gelo ou achou-as 
infantis. 
A dificuldade de respeitar o tempo planeado 

Em relação às personalidades conflituosas, há 

duas opções: ou paramos, relembramos as 

regras e os objetivos das atividades ou deixamos 

que falem se percebermos que o grupo não as 

segue. Dessa forma, seguindo a pressão da 

maioria, eles param sozinhos. 

Em relação à questão do tempo, precisamos de 

gerir as pessoas mais participativas para que 

elas não monopolizem as discussões. Temos que 

controlar o tempo gasto para não frustrar os 

voluntários e para que as atividades sejam 

concluídas. 



 

 

SOBRE O PROJETO E FUTURAS 

INVESTIGAÇÕES 
 

O projeto “Local and International Active Seniors” é um projeto que visa promover o 

voluntariado em pessoas com +50 anos (especialmente homens), melhorar processos / 

políticas em organizações de voluntariado, reduzir o isolamento social e melhorar a 

alfabetização, numeracia e literacia deigital. 

A organização Community Action Dacorum e outras cinco organizações não-governamentais 

na Europa, incluindo Pistes Solidaires, Replay Network, Conselho Municipal de Gulbene, 

Associação Mais Cidadania e FOSa, estão a trabalhar em conjunto para preparar e formar 

seniores para o voluntariado. 

Através do envolvimento de outras organizações locais, disponíveis e interessadas em receber 

voluntários seniores local e internacionalmente, foram desenvolvidos cursos para preparar as 

organizações para o acolhimento dos voluntários. Espera-se que isso encoraje a integração 

positiva dos voluntários seniores além da vida útil do projeto. 

 

• O CONTEXTO DO PROJETO  

Durante o projeto, atividades de voluntariado senior (participantes com +50 anos) foram 

realizadas em 6 países - Reino Unido, França, Itália, Letônia, Portugal e Polónia, de acordo com 

os seguintes números: 

 

Antes das atividades de voluntariado, os voluntários e as organizações participaram em cursos 

de formação que foram desenvolvidos no âmbito do projeto. O objetivo destas formações foi 

garantir uma compreensão clara do voluntariado, apresentar os voluntários e as organizações, 

apoiar e preparar ambas as partes para uma cooperação frutífera. 

A opinião dos voluntários sobre o que foi útil na formação foi a seguinte: 

VOLUNTARIADO LOCAL – 53 voluntários senior e 27 organizações de 

acolhimento  

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL – 24 voluntários seniores e 20 

organizações de acolhimento. 



• Possibilidade de fazer um “teste de voluntariado” - uma oportunidade para 

ajudar num evento para ver o que a organização faz antes que o voluntário 

tenha de se comprometer com uma verificação do registo criminal; 

• Conhecer possíveis organizações de acolhimento antes do voluntariado, o 

processo de integração de voluntários com base na duração e contexto do 

voluntariado, o papel do voluntário; 

• Familiarizar-se com procedimentos claros sobre como se sentir seguro na 

organização em que se envolverá: o tipo e o local das atividades, 

responsabilidades, plano e cronograma específico e ambiente de trabalho; 

• Capacidade de trabalhar em grupo, capacidade de comunicar sem ter um 

idioma comum, ouvir, partilhar; 

• Tomada de consciência da oportunidade de poder ser voluntário no campo, 

em area totalmente diferente da carreira; 

• Uma compreensão clara do que os voluntários devem esperar da 

organização: questões e políticas de formação, saúde e segurança 

•  A formação possibilitou o desenvolvimento de aspetos emocionais, de 

aprendizagem ao longo da vida e sociais, tais como: realização, socialização 

e amizade, tornar-se mais aberto, adaptação e vontade de aprender, 

desenvolver novas competências, fazer parte de uma equipa, capacitar 

outros, desenvolver habilidades de comunicação, reflexão sobre 

participação ativa e cidadania ativa, reconhecendo o voluntariado como uma 

experiência de aprendizagem, intercâmbio intercultural, aprendendo a 

ouvir, planear, expressar liderança e cooperar com outros. 

A perceção das organizações sobre o que foi útil na formação foi a seguinte: 

• Consciência dos elementos importantes necessários para o acolhimento de 

voluntários (coordenação entre as pessoas da organização que interagem 

com os voluntários, motivação, um programa de atividades definido, 

capacidade de flexibilidade); 

• Familiarizar-se com novos métodos de educação não formal. 



• As organizações precisam de tempo e espaço para analisar as suas 

necessidades, saberes, experiência e expectativas; 

• Capacidade de trabalhar em grupo, vontade de ser formado, ser capaz de 

comunicar sem ter um idioma comum, ouvir e partilhar; 

• Atmosfera acolhedora, discussões e workshops (por exemplo, literacia 

digital e línguas) que ajudaram a integrar-se e a preparar-se para o 

voluntariado; 

• A formação possibilitou o fortalecimento da interação com voluntários; 

• Conhecer os desafios do processo de comunicação com os voluntários e a 

importância de apreciar os voluntários pelo seu trabalho - não 

necessariamente em forma material, mas simplesmente dizendo "obrigado 

pela ajuda - foi muito importante para nós" também. 

Tanto as organizações como os voluntários tiveram experiências positivas durante o processo 

de voluntariado. Aquilo que os voluntários mais gostaram nas experiências de voluntariado: 

• A organização do trabalho e o ambiente na organização de acolhimento: 

atitude acolhedora; 

• Os tipos de atividades e possibilidades de envolvimento oferecidos na 

comunidade local: várias atividades, ampla gama de oportunidades de 

voluntariado; 

• Possibilidade de se envolver numa experiência que muda a de vida, 

totalmente diferente: interação com pessoas de diferentes culturas, aspeto 

intergeracional, fazer amizades e socializar, ligação com as autoridades 

locais, conhecer novo contexto, questões sociais e um novo grupo-alvo, para 

receber uma energia positiva do voluntariado; 

• Uma compreensão clara do que os voluntários devem esperar da 

organização: questões e políticas de formação, saúde e segurança; 

• Sentir-se útil e produtivo, por exemplo, para contribuir para a proteção 

ambiental, consciencializar a comunidade sobre os problemas de violência 

doméstica, contribuindo para apoiar o crescimento de outras pessoas, a 



oportunidade de usar suas competências para ajudar outras pessoas, 

sentindo-se apreciado e necessário; 

• O trabalho da organização serviu como um estímulo para ajudar as pessoas 

desempregadas, quase sem meios, a aumentar sua auto-estima, apoiando-

as a melhorar sua aparência, bem como na preparação para entrevistas de 

emprego. 

Aquilo que as organizações destacaram de mais positivo no processo de acolhimento de 

voluntários: 

• A possibilidade de interagir com pessoas diferentes, a possibilidade de 

partilhar experiências, as contribuições que os voluntários deram ao 

trabalho com suas experiências de vida, o intercâmbio de boas práticas com 

os funcionários da organização; 

•  Ser capaz de apresentar a organização e o seu trabalho, o intercâmbio 

entre voluntários, membros da organização e seus beneficiários; 

• Os contributos e a qualidade do trabalho dos voluntários, a disponibilidade 

dos voluntários, a sua motivação e envolvimento, a proatividade e 

colaboração, o intercâmbio intergeracional entre os voluntários e os 

beneficiários, a criatividade; 

• Novas visões, iniciativas e sugestões, novas abordagens de trabalho, pontos 

de vista que os voluntários puderam partilhar sobre o trabalho realizado 

pela organização; 

• Contribuição positiva para o desenvolvimento do trabalho das organizações: 

aprendendo a ser mais flexível, trabalho positivo com voluntários de mente 

aberta; 

• Especialmente no que diz respeito ao voluntariado internacional: a 

possibilidade de praticar uma língua estrangeira, superar a barreira da 

língua e encontrar outras formas de comunicação sem usar uma única 

palavra; 

• Aumento da motivação para o voluntariado e a descoberta de novas 

competências. 
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As organizações que receberam voluntários 
locais sentem-se mais motivadas a receber 

voluntários após esta experiência?

1 (Strongly disagree) 2 3 4 5 6 (Strongly agree)

 

O processo de voluntariado contribuiu para aumentar a motivação dos participantes para 

acolher voluntários no futuro. Um dos objetivos do projeto era aumentar o envolvimento das 

organizações com voluntários de longa duração. Os voluntários e as organizações, depois de se 

envolverem no processo de voluntariado, preencheram formulários de avaliação para avaliar 

em que medida a participação nas atividades do projeto aumentou sua motivação para 

continuar o voluntariado no futuro, bem como se a participação contribuiu para desenvolver 

novas competências, para a  promoção de uma vida ativa e para o envelhecimento ativo. 

 

  

Os gráficos acima mostram o impacto na motivação dos participantes para se envolverem em 

atividades de voluntariado no futuro.  Como podemos ver, 50% das organizações que 

receberam voluntários internacionais e 57% das organizações que receberam voluntários 

locais concordam plenamente que estão motivados a envolverem-se em atividades de 
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voluntariado no futuro após a experiência. Para os voluntários, o impacto do projeto é ainda 

maior – 60% dos voluntários locais e 71% dos voluntários internacionais admitiram que estão 

fortemente motivados a continuar a fazer voluntariado no futuro após a experiência. Assim, 

podemos ver claramente que o aspeto do voluntariado internacional deu um contributo maior 

para a motivação de fazer voluntariado no futuro. 

 Ao mesmo tempo, o voluntariado implementado no projeto deu uma oportunidade aos 

voluntários de adquirir novas habilidades e promover estilo de vida e envelhecimento ativos.   

  

67% dos voluntários internacionais concordam plenamente que o voluntariado contribuiu para 

a aprendizagem de novas habilidades, promoveu vida e envelhecimento ativos. Neste sentido, 

a experiência mais proveitosa foi para voluntários locais (73% - concorda plenamente). 

 

• INSPIRE-SE, LEIA MAIS E VENHA CONOSCO! 

Este documento é um dos 4 produtos que compilam conhecimentos e análises de todos os 

resultados do projeto – Boas práticas e Pesquisa, Manual de Formação para Voluntários 

Seniores e Manual de Formação para organizações. Todos os resultados e produtos do projeto 

podem ser encontrados no nosso site:  

www.senioractive.co.uk 

Esperamos que nossa experiência, abordagem e resultados do projeto possam servir de 

inspiração para implementar atividades semelhantes em outras comunidades. 

 

3%

24%

73%

Os voluntários sentem que o voluntariado local 
contribuiu para a aprendizagem de novas 

habilidades, promoveu a vida ativa e o 
envelhecimento ativo?

1 (Strongly disagree) 2 3 4 5 6 (Strongly agree)(Discordo totalmente)

4%

29%

67%

Os voluntários sentem que o voluntariado 
internacional contribuiu para a aprendizagem de 

novas habilidades, promoveu a vida ativa e o 
envelhecimento ativo?

1 (Strongly disagree) 2 3 4 5 6 (Strongly agree)(Concordo totalmente) (Discordo totalmente) (Concordo totalmente) 
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