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O objetivo deste manual é preparar e apoiar as organizações e os 

voluntários na condução dos projetos de voluntariado dentro do Senior Plus. 

Este manual está disponível em cinco línguas (português, italiano, letão, inglês 

e francês) e está dividido em duas secções: a primeira é dirigida às equipas 

técnicas nas diferentes organizações, a segunda aos voluntários. 

O manual respeita as regras e objetivos do projeto Senior Plus, que é uma 

parceria estratégica de dois anos, financiada pela bolsa Erasmus+ KA2 para 

a Educação de Adultos. Envolve seis organizações de cinco países europeus:

O Senior Plus pretende integrar adultos com mais de cinquenta anos, 

desempregados ou inativos, com a necessidade comum de melhorar a sua 

empregabilidade através da educação não formal e do voluntariado. O projeto 

envolve 20 séniores de cada país, num total de 100 beneficiários diretos e cerca 

de 2500 beneficiários indiretos. O manual foi desenvolvido pela Associação 

Mais Cidadania, em colaboração com o consórcio.

A mais-valia desta parceria é uma riqueza de experiências trazida pelos 

parceiros, que já realizam projetos de voluntariado há vários anos, tanto 

como organizações de envio como de acolhimento. Esta experiência abarca 

jovens (através do Youth in Action) e pessoas mais velhas (Grundtvig Senior 

Volunteers). Toda esta experiência está refletida neste manual.

Cemea del Mezzogiorno (ITÁLIA) 

como coordenadora

Município de Gulbene 
(LETÓNIA)
parceiro

Pistes Solidaires 
(FRANÇA)

parceiro

Community Action Dacorum 
(REINO UNIDO)

parceiro

 View from Here (REINO UNIDO) 

como parceiro perito

Associação Mais Cidadania 
(PORTUGAL)
parceiro

Introdução
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O voluntariado, como experiência de aprendizagem e oportunidade para 

reativação das pessoas sénior é um dos pilares do projeto Senior Plus. A 

suposição teórica de base é que cada experiência conduz a aprendizagem se 

houver uma reflexão apropriada sobre essa experiência.

Os objetivos da primeira secção são fornecer às equipas responsáveis das 

organizações um entendimento mais sólido do conceito geral do voluntariado 

e das suas dimensões, assim como do ciclo de um projeto de serviço de 

voluntariado. Este manual aborda ainda algumas competências práticas 

importantes e, em geral, reforça a ideia do voluntariado como um passo chave 

na promoção da empregabilidade dos séniores.

A segunda secção é centrada na explicação das razões porque acreditamos 

que o voluntariado é uma resposta certa para os participantes e de que maneira 

é que o método Senior Plus pode contribuir para a sua empregabilidade e o seu 

desenvolvimento pessoal.
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Secção I 
Para a equipa 



9

Porquê o trabalho 
voluntário no Senior Plus?
Conceito

Significado

A palavra “voluntariado” deriva da palavra latina “voluntas”, que significa 

livre arbítrio, escolha pessoal ou opção. Fazer voluntariado indica uma 

intenção de oferecer tempo, esforço, competências e boa vontade para se 

conseguir alcançar e implementar uma atividade ou alcançar uma missão. 

Em termos organizacionais, podemos distinguir dois tipos de voluntariado: 

não estruturado e estruturado. A primeira modalidade refere-se a atividades 

voluntárias desempenhadas pontualmente, sem uma estrutura definida, 

baseando-se na necessidade ou disponibilidade dos indivíduos envolvidos. A 

modalidade estruturada, que também pode ser chamada de serviço voluntário, 

é uma atividade estruturada durante um determinado período de tempo, 

baseada num compromisso entre partes com objetivos e métodos definidos, 

regras e procedimentos, responsabilidades e deveres de todas as partes e 

parceiros envolvidos. Este tipo de voluntariado acontece frequentemente no 

âmbito de uma organização ou coletivo especializado, que implementa um 

serviço estruturado. Ambas as modalidades assentam na vontade pessoal dos 

voluntários e não se traduzem numa remuneração (embora, por vezes, possa 

haver algum tipo de compensação financeira para os custos realizados).
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Podemos considerar duas abordagens principais para a implementação 

de projetos de voluntariado por parte das organizações: a idealista e a 

pragmática. As organizações idealistas veem o serviço voluntário como uma 

estratégia de fomentar a tolerância, a aprendizagem intercultural, o progresso 

social e cultural e o desenvolvimento geral das comunidades. As organizações 

idealistas focam-se no exercício da cidadania, na participação ativa dos 

indivíduos na sociedade com compromisso e, particularmente, uma atitude 

altruísta. Estas organizações priorizam o conteúdo e os resultados das suas 

atividades, na expectativa de que as pessoas se envolvam na partilha do seu 

tempo livre para benefício de outras pessoas, organizações, comunidades 

e da sociedade em geral. De facto, os voluntários - incluindo aqueles 

considerados séniores - podem trazer um grande benefício para a organização 

de acolhimento e para a comunidade onde se inserem e o seu trabalho pode 

influenciar vários aspetos da vida social da comunidade. No caso de projetos 

internacionais, os voluntários nutrem e criam oportunidades de aprendizagem 

intercultural e contribuem para a disseminação de ideias e abordagens nos 

seus países de origem, trazendo de volta ideias e informações inovadoras.

No outro extremo do espetro, temos as organizações pragmáticas, que 

se focam na promoção da empregabilidade (como a soma de qualificações 

de competências que as pessoas possuem e que lhes possibilitam seguir 

uma determinada carreira ou conseguir um determinado trabalho), ganhos 

pessoais e aumento de competências, formação e reintegração social. De 

acordo com esta perspetiva, o foco é o aumento das competências dos 

voluntários, possibilitando-lhes uma nova experiência de trabalho com a 

expectativa de contribuir para a sua empregabilidade. Sendo o foco da atenção 

no seio do projeto, os voluntários são expostos a novas experiências pessoais 

que contribuem para a expansão de horizontes, do autoconhecimento e do 

crescimento pessoal e humano.

Abordagens
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Estas duas abordagens inserem-se num contínuo e são possíveis 

várias posições entre elas; de facto, uma combinação das duas tem mais 

probabilidades de consubstanciar um projeto com mais sucesso: a satisfação 

de um/a voluntário/a com as experiências e competências adquiridas será 

incompleta sem um sentido de contribuição para a comunidade.

No Percurso Senior Plus, olhamos para a experiência de voluntariado de 

um ponto de vista educativo, logo, concebemos o trabalho voluntário para 

séniores como uma experiência pessoal que contribui para o crescimento 

pessoal da pessoa, nomeadamente através da consciencialização das suas 

competências e talentos.
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É esperado que os voluntários aprendam bastante durante o seu serviço. 

O percurso de aprendizagem é baseado em métodos de educação não 

formal e na aprendizagem informal. Enquanto a educação formal se refere 

à aprendizagem académica nos espaços do jardim-de-infância, escolas e 

universidades, com um programa fixo, a educação não formal é conduzida fora 

do sistema formal de educação ou paralelamente a este.

O seu objetivo é desenvolver e incrementar a participação cívica, política, 

social e cultural dos indivíduos na vida pública, assim como aumentar e 

complexificar as suas competências - conhecimentos, capacidades, atitudes e 

valores. Em geral, a educação não formal caracteriza-se da seguinte forma:

O indivíduo participa num processo flexível, sujeito a modificações 

consoante os seus interesses, vontades e expectativas;

A participação é voluntária;

O modelo de aprendizagem é holístico, com ênfase nos aspetos 

intelectuais, emocionais e físicos da aprendizagem por igual (simbolicamente, 

cabeça, coração e mãos), com referência a abordagens, modelos 

comportamentais, sistemas de valores e estereótipos;

Partilha de conhecimento e competências através da participação direta 

num processo de aprendizagem horizontal, sem hierarquias;

A autoavaliação dos participantes relativamente aos seus resultados de 

aprendizagem e dos processos e atividades educativos;

Encorajamento do apoio mútuo e do espírito de equipa, sem recurso a 

exames e testes e prevenindo a competição pelos melhores resultados;

Os participantes recebem um certificado da sua participação - sem uma 

avaliação quantitativa. 

Educação não formal Educação formal

Aprendizagem
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Existe também a educação informal, que se refere a aprendizagem não 

planeada e que ocorre de forma não intencional, ao longo da experiência de 

vida. Fazer voluntariado também constitui aprendizagem experiencial (ou seja, 

aprender fazendo) e frequentemente leva-nos a encarar de frente os desafios 

atuais, como a cidadania passiva, as exigências da sociedade de informação, 

a integração internacional e a solidariedade, os processos de globalização 

ativa e o hiato entre as transformações e as mudanças económicas e a 

educação formal. Tem-se desenrolado uma mudança de um ponto em que 

se via a educação como uma transferência de conhecimento para um outro, 

uma nova visão, em que se vê a educação como uma maneira de desenvolver 

competências transferíveis que equipam as pessoas para a vida adulta e para 

a aprendizagem contínua. As competências, em geral, são o que nos permite 

moldar o nosso futuro.

Uma ‘competência’ é definida como uma combinação de conhecimento, 

capacidades e atitudes apropriadas a uma situação particular. ‘Competências-

chave’ são aquelas que apoiam a realização pessoal, a inclusão social, a 

cidadania ativa e a empregabilidade. 

Com os projetos de serviço de voluntariado do Senior Plus Pathway, as 

organizações podem seguir e monitorizar os percursos de aprendizagem dos 

voluntários, uma vez que o ganho de competências e a sua documentação é 

um processo contínuo e requer reflexão constante ao longo de todo o serviço. 

Esta experiência tenderá a aumentar a empregabilidade da pessoa sénior, 

como um percurso de aprendizagem ao longo da vida.

De acordo com as políticas nacionais e europeias, a empregabilidade dos 

invíduos deve ser trabalhada através da adaptação da escolaridade obrigatória 

e vocacional ao mercado de trabalho e/ou possibilitando às pessoas mais 

oportunidade de “experiências de trabalho”. O trabalho voluntário pode 

responder a esta necessidade e, assim, contribuir para aumentar as hipóteses 

de uma vida profissional bem sucedida.

Como  Dewey  afirma: “Nós não aprendemos da experiência... 

aprendemos da reflexão sobre a experiência.” A teoria de aprendizagem de 

Kolb define quatro ciclos distintos de aprendizagem, que são baseados num 

ciclo de aprendizagem de quatro etapas. 
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Kolb coloca este ‘ciclo de aprendizagem’ numa posição central na 

sua teoria de aprendizagem experiencial e afirma que, idealmente, este 

ciclo inclui as tais quatro etapas: experimentar, refletir, pensar e agir. Neste 

enquadramento teórico, a experiência de voluntariado da pessoa sénior 

precisa de ser sujeita a reflexão de maneira a que o indivíduo possa reconhecer 

as competências associadas à experiência e planear novas aplicações das 

mesmas competências, promovendo a sua própria empregabilidade.

James E. Zull contribuiu com uma aplicação distinta da teoria de Kolb, que 

identifica a necessidade de completar o processo metacognitivo com um novo 

passo, onde se testam implicações dos conceitos em novas situações. Esta é 

uma nova forma de interpretar o que Kolb defendia: “Temos uma experiência, 

através da observação e da reflexão sobre esta experiência (metacognição), 

transferimos o que aprendemos para novas situações”.

A aplicação destas teorias e modelos ao Método Senior Plus resulta 

num processo no qual os participantes séniores:

 a) participam numa formação, durante a qual refletem acerca da sua 

experiência acumulada;

b)  transformam essa experiência num e-portfolio;

c)  se envolvem em trabalho voluntário local e internacional;

d) refletem sobre esta experiência de aprendizagem, desenvolvida 

durante o serviço de voluntariado, numa “abordagem que valorize o 

autoconhecimento, a consciencialização sobre como e porque pensamos da 

maneira que pensamos e a capacidade de nos adaptarmos e aprendermos, 

como competências fulcrais à nossa sobrevivência enquanto indivíduos” (Zull); 

e) incluem esta reflexão no e-portfolio e utilizam-no para aumentar a sua 

empregabilidade.

Assim, o serviço de voluntariado é uma fase crucial no processo 

de aprendizagem individual dos participantes, com impactos individuais 

distintos, quer seja local ou internacional. De facto, estas oportunidades 

envolvem experiências diversas, tal como o contacto com disposições 

culturais diferentes, e tal conduz a reflexões e competências variadas que, 

posteriormente, poderão ser capitalizadas no processo de procura de 

emprego.
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No geral, as áreas do serviço de voluntariado podem ser tão diversas 

quanto: social, ambiental, projetos educativos e formação profissional, ação 

de emergência, prevenção e reconstrução, renovação e desenvolvimento rural, 

paz e reconciliação, preservação do património cultural, apoio ao trabalho com 

a juventude, voluntariado virtual.

No Senior Plus, os participantes de serviço de voluntariado internacional 

experimentam o diálogo intercultural pela sua inserção num contexto diferente 

do seu, enfrentando desafios semelhantes àqueles que surgem quando se 

começa um novo trabalho ou uma experiência de empreendedorismo num 

novo contexto. Aqueles que participam nos projetos de voluntariado local 

desenvolvem a sua atividade em diferentes campos (cultural, social) e com 

grupos-alvo diversos. Através deste trabalho de voluntariado, os participantes 

séniores terão a possibilidade de integrar uma nova realidade organizacional 

e descobrir novas áreas de trabalho, diferentes daquelas com as quais estão 

familiarizados. Terão também a oportunidade de testar as aprendizagens e 

autoconhecimentos adquiridos durante a fase de formação.

O método do projeto Senior Plus inclui serviço de voluntariado local e 

internacional como componentes-chave do processo de aprendizagem 

pessoal com um impacto significativo nos indivíduos e nas organizações de 

acolhimento.

No Senior Plus, envolvemos 20 séniores de cada país participante nas 

experiências de voluntariado, 12 localmente e 8 a nível internacional.

Dimensões de voluntariado

Áreas de trabalho

A experiência de trabalho voluntário no percurso do Senior Plus 
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Em termos de tempo investido:

O serviço de voluntariado internacional toma um total de 21 dias no 

estrangeiro. Antes de se começar o projeto, as organizações e os participantes 

assinam um Contrato de Voluntariado Internacional e, no final do serviço, 

os participantes recebem um Certificado de Participação no Voluntariado 

Internacional.

Para o trabalho de voluntariado local, concebemos dois tipos diferentes 

de envolvimento:

  De curta duração: implica um mínimo de seis horas de trabalho 

voluntário; no final do serviço, o voluntário recebe um certificado atestando  a 

sua participação.

 De longa duração: implica um mínimo de 60 horas de trabalho 

voluntário; antes de se iniciar o serviço, a/o voluntária/o e a organização 

assinam um Contrato de Voluntariado Local de Longa Duração. No final 

do serviço, o/a voluntário/a recebe um Certificado de Participação e um 

Contrato de Trabalho Voluntário com informação sobre a duração do projeto, 

onde foi realizado, que tarefas foram desempenhadas e, finalmente, revelando 

alguma informação e características da/o voluntária/o durante a experiência.
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Em termos de tempo investido:

O serviço de voluntariado internacional toma um total de 21 dias no 

estrangeiro. Antes de se começar o projeto, as organizações e os participantes 

assinam um Contrato de Voluntariado Internacional e, no final do serviço, 

os participantes recebem um Certificado de Participação no Voluntariado 

Internacional.

Para o trabalho de voluntariado local, concebemos dois tipos diferentes 

de envolvimento:

  De curta duração: implica um mínimo de seis horas de trabalho 

voluntário; no final do serviço, o voluntário recebe um certificado atestando  a 

sua participação.

 De longa duração: implica um mínimo de 60 horas de trabalho 

voluntário; antes de se iniciar o serviço, a/o voluntária/o e a organização 

assinam um Contrato de Voluntariado Local de Longa Duração. No final 

do serviço, o/a voluntário/a recebe um Certificado de Participação e um 

Contrato de Trabalho Voluntário com informação sobre a duração do projeto, 

onde foi realizado, que tarefas foram desempenhadas e, finalmente, revelando 

alguma informação e características da/o voluntária/o durante a experiência.

É importante privilegiar uma abordagem individualizada, considerando a 

experiência de cada pessoa e seguindo as linhas orientadoras e os princípios 

da educação de adultos.

Há que ter sempre em mente que, por um lado, com a expectativa de 

vida que temos hoje em dia na Europa, muitas pessoas com cinquenta anos 

estão ainda numa fase bastante criativa e jovem das suas vidas. Por outro 

lado, muitas pessoas nesta faixa etária podem já ter uma sensação aguda de 

envelhecimento e medo de que sejam já demasiado velhas para começar um 

novo trabalho. Cada um/a das pessoas envolvidas tem questões próprias e 

idiossincráticas e há que avaliar as suas necessidades e escolher a estratégia 

mais apropriada para trabalhar com eles, de maneira a maximizarmos os 

resultados.

No trabalho com pessoas com mais de cinquenta anos, os técnicos devem 

focar-se na identificação de experiências passadas positivas e negativas 

relacionadas com a aprendizagem e fazer coincidir as atividades propostas 

com as preocupações e as necessidades dos participantes. No âmbito de 

qualquer interação, os técnicos devem pugnar por estabelecer objetivos 

de curto prazo realísticos, favorecer as precauções de segurança, criar um 

ambiente seguro com períodos de descanso frequentes, avaliar os recursos 

disponíveis e utilizar material pertinente.

Nas nossas experiências com esta população, pudemos concluir que 

poderá ser útil utilizar métodos como a partilha de exemplos concretos, o 

reforço positivo, apresentar um conceito de cada vez e dar tempo para o 

processamento da informação e a elaboração de respostas. Achamos que 

também poderá ser útil fazer uso das trocas verbais e do coaching, encorajar 

o envolvimento ativo, dar explicações breves, usar analogias para ilustrar 

informação abstrata, demonstrar a relevância da informação discutida para as 

situações diárias, integrar novos comportamentos com outros já estabelecidos 

e fomentar um padrão de independência e estilos de vida saudável

Assim sendo, cada projeto ou atividades deverá ser adaptado ao indivíduo, 

seguindo uma abordagem personalizada que respeite as necessidades e 

estilos de aprendizagem de cada participante.

Abordagem adaptada ao indivíduo e à idade
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Os atores envolvidos num serviço de voluntariado (SV) são distintos caso 

se trata de voluntariado local ou internacional. Concebemos três atores centrais 

SV: o/a voluntário/a, a organização de acolhimento e, no caso das mobilidades 

internacionais, a organização de envio. Por vezes, a coordenação do projeto é 

feita, não pela organização de acolhimento, mas por outra organização, que se 

denomina de organização coordenadora.

Planeamento

Os atores

Organização de acolhimento
Organização coordenadora

Organização de envio

Voluntários
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Voluntários:  os participantes no projeto Senior Plus, pessoas com mais de 

cinquenta anos de idade. 

Organização de acolhimento: a organização que recebe os voluntários 

e onde estes desenvolvem o seu trabalho voluntário. As organizações de 

acolhimento, assim como as de envio e as coordenadoras, são organizações 

sem fins lucrativos, que trabalham em áreas diversas. Podem ser não 

governamentais ou governamentais (como uma câmara municipal), um 

grupo informal ou uma instituição local. Podem ainda ser parte duma rede 

internacional de organizações de serviço voluntário.

Organização de envio: estas são as organizações que asseguram os 

passos necessários a enviar os voluntários para um SV internacional, através 

das parcerias pré-estabelecidas com organizações noutros países. Estas 

organizações efetuam todos os procedimentos necessários ao envio para o 

estrangeiro e à posterior receção da/o voluntária/o. No caso do voluntariado 

local, não podemos falar de organização de envio.

Organização coordenadora: a coordenação dos projetos é normalmente 

feita pela organização de acolhimento. Contudo, por razões práticas e, 

particularmente, em projetos mais amplos que envolvem vários voluntários, 

poderá haver uma organização que é responsável pela coordenação geral 

do projeto e de todos os atores envolvidos, incluindo locais de voluntariado 

noutras organizações.
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É necessário esforço para cristalizar e tornar em realidade as ideias iniciais. 

Precisamos de um planeamento cuidado e de uma boa gestão, incluindo 

uma boa análise dos dados, objetivos SMART, uma estratégia refletida, boas 

parcerias, uma divisão de tarefas clara, um planeamento do tempo realista e uma 

orçamentação séria. 

O ciclo de um projeto de serviço de voluntariado inclui alguns passos 

importantes, como:

 Objetivos e definição do conceito; 

 Parceiros;

 Recrutamento dos voluntários; 

 Considerações relativas ao grupo etário abrangido; 

 Preparação; 

 Receção; 

 Apoio e motivação;

 Avaliação & follow-up; 

 Reconhecimento.

Iremos abordar os primeiros dois pontos neste capítulo e os restantes no 

próximo: Implementação do Senior Plus.

Ciclo do projeto

Recognition

Antes de se implementar o projeto, a ideia original do projeto deve ser 

desenvolvida e integrada numa estratégia pensada com objetivos definidos 

para todas as partes, de modo a que sejam mensuráveis no final. O projeto de 

serviço de voluntariado deverá integrar a estratégia geral da organização de 

acolhimento, a sua missão, os seus valores e visão, incorporando no papel do 

SV as expectativas, razões e prioridades da equipa.

Objetivos e definição do conceito
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O projeto Senior Plus assenta num consórcio internacional de organizações 

com uma experiência considerável de intercâmbio e trabalho voluntário, como 

entidades coordenadoras, de acolhimento e de envio. Este consórcio tem 

todas as competências para implementar o projeto com sucesso. Ao nível local, 

cada organização participa em redes de trabalho na comunidade que também 

podem ser capitalizadas, providenciando oportunidades de acolhimento de 

voluntários.

Parceiros

Além da questão central (o porquê), os objetivos e a definição do 

conceito deverão também combinar as respostas a uma série de outras 

perguntas, seguidas das justificações para fazer cada uma da maneira 

selecionada:

Quem estará envolvida/o e porquê? Por exemplo, organizações parceiras, 

equipa técnica, voluntários, pessoas de apoio, financiadores, autoridades 

locais e outros;

O que será feito durante o serviço e porquê? Por exemplo, programa de 

trabalho, atividades de lazer, etc;

Onde vai acontecer o serviço e porquê? Por exemplo, local de 

implementação do projeto, alojamento, etc;

Quando e com que prazo e horários acontecerá o serviço e porquê? Por 

exemplo, época do ano, duração, horários, etc;

Como e de que maneira será o serviço de voluntariado gerido e porquê? 

Por exemplo, métodos e recursos utilizados, estruturas de apoio, etc.

 O  primeiro passo é entender as razões e justificações para o investimento 

de tempo, dinheiro e esforço dos envolvidos e definir ganhos desejados 

através dos objetivos SMART. SMART é uma abreviatura para Specific, 

Measurable, Achievable, Realistic and Timed (inglês para específico, 

mensurável, alcançável, realista e com definição temporal). Se nos referimos a 

uma estrutura mais complexa, com objetivos distintos, é importante definirmos 

muito claramente cada objetivo e ter um entendimento comum das prioridades. 
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É muito importante ter uma ideia clara acerca dos objetivos do SV no 

Senior Plus numa perspetiva de aprendizagem individual, autoconhecimento 

e desenvolvimento de competências. Para além disso, é também importante 

incorporar nos objetivos a forma como tudo isto se reflete no e-portfolio e 

como deve ser usado para promover a empregabilidade da/o voluntária/o. A 

organização deve ainda ter uma ideia precisa sobre a razão para desenvolver 

o projeto e sobre as expectativas do/a voluntário/a, detalhando para ele/a 

uma “descrição da vaga” que inclua os objetivos e relevância do projeto, 

as tarefas e responsabilidades, competências e qualificações necessárias 

(se houver alguma), benefícios, horários, locais, medidas de monitorização 

da performance, medidas de apoio, possibilidades de lazer, avaliação e 

acompanhamento posterior. É possível criar um perfil ideal de voluntária/o 

e selecionar a pessoa de acordo com ele mas também é possível antecipar 

os interesses e necessidades dos voluntários que temos e desenvolver um 

projeto que se lhes adeque.

Implementação do Senior Plus
Recrutamento e perfilagem dos voluntários
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Podemos considerar como um grupo específico as pessoas com mais de 

cinquenta anos. Poderão requerer um apoio específico e recursos adicionais 

para participar num programa de SV mas jamais deverão ser estigmatizados 

como desfavorecidos ou inválidos. Se planeado e implementado com 

propriedade, o SV pode ser uma experiência muito impactante para os 

voluntários.

Há várias abordagens que podem ser úteis e é benéfico familiarizar os 

voluntários gradualmente com algumas situações com as quais se poderão 

deparar. Para poder melhor guiá-los e assegurar a sua segurança física 

e psicológica, a equipa técnica deverá ter um conhecimento sólido sobre 

mecanismos de exclusão social e uma noção clara do contexto socioprofissional 

e do perfil dos voluntários, dentro dos limites da confidencialidade. É 

fundamental estabelecer-se uma relação de confiança com respeito mútuo, 

atenção e empatia, encontros regulares e envolvimento da/o voluntária/o nos 

processos de tomada de decisão. Os métodos de trabalho e de aprendizagem 

deverão ser adaptados às características dos voluntários, principalmente 

quando incluímos voluntários com dificuldades de aprendizagem. Nestes 

casos, os materiais visuais (como vídeos e imagens), o contacto oral, a 

aprendizagem experiencial e o aprender fazendo provavelmente terão 

melhores resultados. Aconselha-se o distanciamento de todos os elementos 

que possam ser identificados com a escola. 

Um  dos objetivos centrais de um SV é aumentar a autoestima dos voluntários 

envolvidos. Dessa forma, é importante que a/o voluntária/o acumule sucessos, 

começando com tarefas mais simples e, paulatinamente, ultrapassando 

desafios mais complexos, com apoio, acompanhamento e feedback positivos 

e reforçadores. Os falhanços devem ser entendidos como experiências de 

aprendizagem construtiva. Será também importante criar uma atmosfera na 

qual os voluntários se sintam confortáveis com piadas e conversas casuais, 

facilitando a integração e evitando que se sintam desconfortáveis. A motivação 

é uma questão delicada para pessoas que pertencem a grupos socialmente 

excluídos e, por isso, deverá haver um foco no apoio continuado: intercultural 

(explicando ou contextualizando diferenças culturais e mal-entendidos), 

profissional (introdução às tarefas e ambiente profissional, formações) e 

pessoal (apoio social na vida diária do/a voluntário/a).

Grupos específicos
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Um dos objetivos centrais de um SV é aumentar a autoestima dos voluntários 

envolvidos. Dessa forma, é importante que a/o voluntária/o acumule sucessos, 

começando com tarefas mais simples e, paulatinamente, ultrapassando 

desafios mais complexos, com apoio, acompanhamento e feedback positivos 

e reforçadores. Os falhanços devem ser entendidos como experiências de 

aprendizagem construtiva. Será também importante criar uma atmosfera na 

qual os voluntários se sintam confortáveis com piadas e conversas casuais, 

facilitando a integração e evitando que se sintam desconfortáveis. A motivação 

é uma questão delicada para pessoas que pertencem a grupos socialmente 

excluídos e, por isso, deverá haver um foco no apoio continuado: intercultural 

(explicando ou contextualizando diferenças culturais e mal-entendidos), 

profissional (introdução às tarefas e ambiente profissional, formações) e 

pessoal (apoio social na vida diária do/a voluntário/a).
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O sucesso de um projeto de SV depende da qualidade da preparação de 

todos os atores envolvidos. Várias situações de crise ou conflito podem ser 

evitadas por uma preparação meticulosa, que, naturalmente, requer algum 

investimento a nível de tempo. A preparação do/a voluntário/a pode ser 

estruturada de acordo com os seguintes assuntos: motivação e expectativas, 

trabalho e condições de alojamento e, no caso de projetos internacionais, 

preparação intercultural. Conhecer as motivações dos potenciais voluntários 

que se candidatam a um projeto em específico é essencial para evitar mal-

entendidos. É igualmente importante informar extensivamente os voluntários 

sobre os motivos e valores da organização de acolhimento. As expectativas de 

ambos os lados deverão ser ajustadas. 

Esta preparação pode ser feita de diversos modos: através de um  brainstorm 

sobre motivações, reflexões sobre o termo e conceito, receios e expectativas 

e mais ainda. As organizações deverão fornecer toda a informação necessária 

sobre as condições de trabalho, alojamento e vida em geral no local de 

acolhimento, de forma a reduzir a ansiedade e a insegurança.

Em baixo, uma lista das coisas que os voluntários deverão saber de antemão:

Preparação

Condições de trabalho:

Visão geral da organização (missão, objetivos, história, campo de 

ação, atividades);

Programa detalhado e descrição do serviço (objetivos, tarefas, 

atividades, impacto, benefícios, expectativas da organização, prazos e 

horários, requisitos relacionados com tarefas específicas); 

Apoio (formação, pessoa de suporte (mentor/a), formação 

linguística);

Descrição da organização de acolhimento e da equipa técnica; 

Regras de segurança;

Sugestões de como contribuir e aprender o mais possível com 

resultados satisfatórios.
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Condições de acolhimento e alojamento (no caso de SV 
internacional):

Detalhes práticos (seguro, finanças, saúde, segurança social, 

procedimentos de emergência, etc.); 

Detalhes relacionados com alimentação e alojamento 

(localização do sítio onde a/o voluntária/o vai viver e trabalhar, 

fotografias da casa/quarto, condições de privacidade e partilha de 

espaços comuns, serviços importantes na vizinhança, etc.);

Viagem (vistos, instruções e direções de destino, transportes 

locais, etc.);

Dinheiro (contribuições, dinheiro de bolso, etc.); 

Informação geral sobre o país e a cultura local. 

Aqui, algumas sugestões para as sessões de passagem de 

informação:

Sessões interativas;

Dar espaço para questões, sugestões e discussão;

Partilhar testemunhos de voluntários anteriores;

Fazer apresentações do país de acolhimento, no caso de SV 

internacional;

Conversa no Skype com a equipa técnica da organização de 

acolhimento;

Jogos e materiais audiovisuais;

Referências para mais pesquisa: artigos ou sítios de Internet;

Detalhes de contacto;

No caso de SV internacional, um curso básico de língua, se 

possível;
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A preparação intercultural deverá aumentar o conhecimento sobre 

conceitos culturais presentes no contexto cultural da/o voluntária/o e no 

da comunidade de acolhimento; isto poderá ser feito, também, através de 

encontros interculturais, melhorando o sentido da observação e a valorização 

da influência e diversidade culturais, por oposição a sermos guiados por 

estereótipos.

Espera-se que as organizações de acolhimento estejam também 

preparadas. Primeiramente, deverão ter uma ideia muito clara das tarefas a 

desempenhar pela/o voluntária/o e assegurar a disponibilidade dos requisitos 

técnicos necessários, assim como das condições necessárias a uma estada 

satisfatória do/a voluntário/a, em casa, no trabalho e na cidade. Antes do 

serviço, a organização de acolhimento deve preparar um documento com 

toda a informação necessária a um entendimento sólido do projeto, que inclua 

os temas discutidos acima. Este documento (comummente, designado por 

infopack) pode e deve ser utilizado pela organização de envio na preparação 

da/o voluntária/o.

Também há que considerar as necessidades sociais e de lazer para 

alcançarmos um bom resultado em cada projeto. O início de cada SV deve 

ser planeado no sentido de fazer a/o voluntária/o sentir-se bem-vinda/o 

e confortável. Algumas boas práticas neste sentido são: ir buscar o/a 

voluntário/a ao aeroporto ou estação de comboio/autocarro, fazer uma visita 

guiada às instalações e serviços da organização, apresentação explicativa do 

local de alojamento e vizinhança, um encontro social de boas-vindas ou outros 

gestos simpáticos poderão dar um pontapé de saída muito positivo ao projeto, 

criando uma impressão positiva duradoura. Toda a equipa técnica deve estar 

sensibilizada e consciente do projeto e deve ter alguma informação sobre o 

contexto da/o voluntária/o.

O apoio ao/à voluntário/a deverá incluir:

Apoio nas tarefas diárias, concordância no plano de trabalho, assegurar 

que têm as competências necessárias e encontrar soluções conjuntas para os 

problemas relacionados com o trabalho (p.ex., as barreiras linguísticas);

Se é um projeto internacional, adaptação ao novo ambiente cultural, 

aclimatização, apoio emocional, integração na vida local.
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Imediatamente antes do começo do SV, é crucial que se marquem 

encontros ou formações de preparação adicional. No caso dos projetos 

internacionais, estas formações iniciais recebem o nome de “formação à 

chegada (on arrival, em inglês), uma vez que acontecem imediatamente assim 

que a/o voluntária/o chega ao país de acolhimento. No caso dos projetos 

locais, e apesar de o projeto ser desenvolvido na cidade onde o/a voluntário/a 

vive, o objetivo e os conteúdos abordados nesta formação devem também 

ser considerados para um encontro inicial com a organização de acolhimento, 

preparando os voluntários para um novo papel, num contexto diferente. 

Quanto menos experiente for a/o voluntária/o e mais longo for o serviço, mais 

importante é a formação, que poderá durar entre algumas horas num encontro 

de boas-vindas a vários dias de seminário, dependendo do tipo de projeto. Por 

vezes, a impressão inicial não corresponde necessariamente às expectativas, 

especialmente quando o serviço decorre noutro país, e portanto as diferenças 

interculturais terão de ser consideradas tanto quanto possível.

Tanto a formação à chegada (voluntariado internacional) como o encontro 

inicial (voluntariado local) devem incluir as boas-vindas, uma introdução 

à organização de acolhimento e ao projeto, aspetos técnicos e informação 

acerca da aprendizagem intercultural, da região, do país e da cultura local. 

Deverão também permitir que o/a voluntário/a se apresente (e à organização 

de envio, quando existe) e dar espaço a uma reflexão sobre as suas motivações, 

expectativas, necessidades e competências, assim como ideias, sugestões e 

inspirações. Pode ser também interessante fomentar a educação de pares, 

envolvendo membros motivados da organização na comunidade local. Todos 

estes detalhes e clarificações poderão prevenir mal-entendidos.

À Chegada

Durante a fase de preparação, o e-portfolio pessoal é a ferramenta que inclui a 
história profissional e formativa da/o voluntária/o, as suas competências e pontos 
fortes, interesses pessoais, fotografia, informações básicas sobre condições de 
saúde e bem-estar, contactos de um familiar direto e outras informações relevantes. 
Esta ferramenta é usada pelas organizações para saber mais, à cabeça, sobre os 
voluntários e prepararem-se da melhor maneira possível. 

Finalmente, durante o SV, impõe-se uma disseminação abrangente, pelo que as 
organizações devem preparar e promover material adequado aos média e às redes 
sociais.



29

Aqui estão algumas dicas:

1. Tomar todas as medidas necessárias para garantir um encontro planeado 

e positivo, incluindo as boas-vindas no aeroporto ou na estação, o transporte 

para o local de alojamento, apresentação das condições de estada, regras de 

utilização e convivência, detalhes de contacto, oferta de um pacote de boas-

vindas com alguma comida e bebida, um mapa local, cartão de transportes, 

etc. e, se possível, organizar uma refeição de boas-vindas;

2. Explicar os serviços locais, como lojas, bibliotecas, correios, centros de 

saúde, farmácias, sítios de interesse e centros de informação;

3. Delinear um plano de ação claro e uma calendarização de todas as 

atividades e tarefas, tomando em consideração características e preferências 

pessoais;

4. Fazer uma introdução à equipa técnica da organização de forma a 

integrar a/o voluntária/o, assim como ao local (escritório, serviços, etc.) e ao 

bairro onde se encontra;

5. Dar tempo e o apoio necessário ao/à voluntário/a para explorar a 

organização, os materiais escritos, o novo contexto, cultura e país (no caso de 

SV internacional);

6. Se o projeto incluir aulas de língua, começar assim que a/o voluntária/o 

chega;

7. Estabelecer uma metodologia financeira clara e estável;

8. Fomentar as interações sociais com outros voluntários e com a 

comunidade local;

9. Garantir que é dado espaço à/ao voluntária/o para pensar criticamente e 

desenvolver a sua criatividade e inovação duma forma pró-ativa.
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 O trabalho tem mesmo de ser feito – logo, os voluntários 

sentem-se necessários;

 O trabalho realizado é reconhecido e apreciado pela equipa técnica;

 O trabalho é  interessante, desafiante e recompensador;

 Os objetivos são claros, revistos com regularidade e há monitorização 

do desenvolvimento do projeto e da performance e aprendizagens do/a 

voluntária/o;

 A equipa de acolhimento realiza sessões regulares de feedback para 

acompanhar o percurso profissional e pessoal da/o voluntária/o no projeto;

É importante manter os voluntários motivados. Motivação é energia, 

entusiasmo e esforço. A motivação dos voluntários pode ter diferentes faces 

mas podemos dizer que a maioria não procura desempenhar um trabalho 

em troca de nada. Os seus esforços são empreendidos em troca de alguma 

realização ou satisfação de algumas necessidades em particular, um retorno 

simbólico, social, pragmático ou psicológico às suas contribuições e não 

benefícios materiais. Em particular, procuram ajudar outras pessoas, envolver-

se em algo útil para a comunidade, aumentar a sua empregabilidade, conhecer 

novas pessoas, passar bem o tempo livre, ganhar estatuto ou reconhecimento, 

pertencer a um grupo, expressar a sua identidade, agir sobre valores que 

defendem, encontrar novos sentidos, entre outros. 

Conhecendo as necessidades e motivações dos voluntários, as 

organizações devem ser capazes de encontrar um ponto comum de dar e 

receber, que deverá ser contínuo e balançado para ambos os lados. Se isto não 

for concretizável, os voluntários acabarão por abandonar o serviço e, portanto, 

a organização tem, no seu melhor interesse, de pugnar pelo bem-estar 

dos voluntários, efetivando uma cuidada gestão do voluntariado de forma 

a garantir que os voluntários cumpram os seus projetos até ao fim. Fornecer 

tarefas aos voluntários em linha com as suas preferências é, naturalmente, 

uma mais-valia para a motivação. Assim, os voluntários devem ser envolvidos 

na definição dos objetivos para o seu serviço e na determinação das tarefas 

que irão desempenhar, para que se sintam autores e corresponsáveis pelas 

decisões tomadas.

Algumas sugestões para fomentar a motivação:

Motivação e Apoio
Motivação
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 A responsabilidade pelos resultados é partilhada com um enfoque no 

significado do produto final;
 Recompensas simbólicas: atividades de lazer e diversão; jantares, 

saídas de fim de semana, oportunidade de aprender novas competências, 
prendas, elogios e apreciações genuínos;

 Os voluntários têm espaço para pensar criticamente e emitir opiniões;
 É providenciado apoio e supervisão aos voluntários sempre que 

necessário;
 O feedback dado é mais positivo do que negativo e é baseado em 

factos objetivos e observáveis;
 Encarar erros e falhanços como experiências de aprendizagem;
 Prevenir algumas fontes de insatisfação no trabalho, como barulho, 

dificuldade de acesso à Internet, horários de trabalho pouco comuns ou 
dificuldade de estabelecer relações interpessoais.

Os voluntários têm direito a receber apoio continuado ao longo de todo o 

projeto com os objetivos centrais de promover o bem-estar da/o voluntária/o 

e o sucesso do projeto. Aos voluntários, pede-se-lhes que se adaptem à 

cultura de trabalho da organização de acolhimento, adotem as metodologias 

e regras de funcionamento sugeridas e desenvolvam novas competências, 

se necessário, para uma integração bem sucedida ao ambiente social e 

profissional. Promovemos a definição de um/a mentor/a (ou coordenador/a 

de voluntariado, tutor/a, etc.) que atua como figura de apoio privilegiada, 

guiando o processo de aprendizagem e enquadrando as contribuições da/o 

voluntária/o, particularmente nos projetos mais longos. 

Esta figura de apoio (FA) deverá ter disponibilidade para encontrar o/a 

voluntário/a e ser de fácil acesso e contacto quando necessário, p.ex., em caso 

de assuntos relacionados com o bem-estar no trabalho e o bem-estar pessoal, 

com a saúde, stress, ansiedade, saudades, preocupações, hesitações, 

dificuldades de adaptação cultural, entre outros. A FA deverá criar uma zona 

de conforto para o/a voluntário/a, possibilitando uma comunicação e interação 

mais livres, e deverá contribuir para a definição de soluções e alternativas, 

também disponibilizando ou indicando recursos e ferramentas, considerando 

as necessidades profissionais e pessoais da/o voluntária/o, assim como as 

suas sugestões e expectativas. 

Apoio
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A FA poderá também monitorizar e avaliar a performance do/a voluntário/a 

através de encontros regulares, focando-se nas realizações positivas e nos 

resultados de aprendizagem e dando feedback objetivo, uma vez que os seus 

comentários serão também passos no processo de aprendizagem e não um 

julgamento das capacidades ou da personalidade dos voluntários. Espera-se 

desta pessoa que exerça escuta ativa (respondendo com acenos, sorrisos ou 

expressões de pesar e utilizando perguntas encorajadoras como resposta ao 

discurso da/o voluntária/o), de forma a assegurar que as mensagens foram 

entendidas, podendo também utilizar a reformulação de frases e pedindo 

confirmação do conteúdo. A FA é uma das peças que deve assegurar o bem-

estar da/o voluntária/o e estar alerta a sinais de descontentamento ou mal-

estar, como perda de apetite, insónia ou falta de sono, cansaço, saudades 

dolorosas, raiva, medo ou sentimento de traição ou desilusão, ressentimento, 

impaciência, comportamento defensivo ou agressivo, entre outros.

A avaliação deve ser uma parte integral dos serviços de voluntariado, 

medindo a progressão das atividades e dos resultados. A avaliação pode 

debruçar-se sobre o trabalho em si e sobre os resultados de aprendizagem 

(resultados quantitativos e qualitativos do trabalho desempenhado, 

competências adquiridas, formações, etc.), a integração social (relações 

significativas, diversão, bom relacionamento com colegas, etc.), a dimensão 

intercultural (conhecimento sobre a comunidade, experiências culturais, 

aprendizagem da língua, etc.), assuntos pessoais (motivação, adaptação, 

conflitos, etc.), aspetos práticos (comida, alojamento, transportes, tempo 

livre, lazer, etc.) e outros aspetos do serviço.  

No Percurso do Senior Plus, concebemos diferentes tipos de avaliação, 

dependendo do género de SV que se desenvolve, nomeadamente se é um de 

curta ou de longa duração. No que concerne à certificação, no final do projeto 

de voluntariado, o/a participante recebe um Certificado de Participação, 

atestando que esta pessoa participou numa experiência de voluntariado.

 No caso de um projeto de longa duração, a/o participante recebe também 

um Contrato de Trabalho Voluntário, que fornece informação específica sobre 

a duração do projeto, o local, quais as tarefas específicas desempenhadas 

pela pessoa e uma descrição da atitude e postura geral da/o voluntária/o.

Avaliação e Acompanhamento posterior
Avaliação 
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reintegração no seu país de origem ou no seu ambiente e atividades anteriores, 

especialmente no caso de projetos de longa duração. Assim sendo, os 

voluntários devem ter acesso a oportunidades de acompanhamento posterior, 

também para avaliar o impacto duradouro do projeto. Logo após a finalização 

do serviço, a equipa técnica da organização de envio deverá possibilitar alguns 

encontros com a/o voluntária/o, para comparar expectativas e objetivos com 

os resultados do projeto e para identificar os desenlaces mais positivos e 

negativos, analisando construtivamente os maiores problemas e dificuldades. 

É também uma oportunidade para os voluntários partilharem a sua experiência 

e tomarem contacto com projetos e realidades doutros voluntários, uma vez 

que estas trocas também podem ter um efeito formativo e inspirador. Após 

a avaliação, os voluntários poderão mesmo consolidar novos métodos de 

trabalho, seguir sugestões ou simplesmente assumir uma necessidade de 

mudança.

Fazer voluntariado no Senior Plus consubstancia um percurso de 

aprendizagem que envolve e desenvolve competências que são necessárias 

à empregabilidade. Os voluntários ganham experiência de vida valiosa e 

capacidades novas ou fortalecidas que, com certeza, terão impacto no seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Competências interpessoais (as 

chamadas soft skills) como a comunicação, trabalho de equipa, tomada 

de decisão, linguísticas, sensibilidade intercultural e outras são também 

trabalhadas no decurso destes projetos, assim como uma postura autónoma 

e flexível. Os mentores e técnicos deverão facilitar o processo de tomada de 

consciência dos voluntários acerca da sua própria aprendizagem através 

de métodos diversos, como discussões, diários de aprendizagem, reflexão 

sobre determinadas competências, educação não formal, atividades de 

desenvolvimento pessoal e reflexão de pares. O cerne do processo de 

validação será sempre o indivíduo, logo a validação terá de refletir o impacto 

da experiência no indivíduo. Todos os resultados de aprendizagem deverão 

ser documentados e incluídos no e-portfolio, de forma a contribuírem para o 

aumento das possibilidades de empregabilidade e sucesso profissional.

Reconhecimento de competências
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A plataforma Pathfinders é um interface multilinguístico desenvolvido no 

contexto do projeto Senior Plus cuja principal função é combinar necessidades 

e oportunidades de maneira a que os participantes envolvidos tenham a 

possibilidade de considerar diferentes percursos de aprendizagem continuada 

através da sua experiência no trabalho voluntário.

Para que esta combinação seja possível, a plataforma reúne informação 

sobre organizações locais e projetos interessados em receber uma pessoa 

com mais de cinquenta anos para um período de trabalho voluntário; os 

participantes podem associar esta informação ao seu próprio perfil para uma 

potencial experiência de voluntariado através da ligação direta ao seu sistema 

de e-portfolio, preparado pelo Senior Plus.

Este sistema de plataforma pode combinar pedidos, ofertas e cursos de 

formação/preparação disponíveis para os séniores fazendo um cruzamento 

referencial de informação, sugerindo organizações que estão disponíveis para 

preparação ou acolhimento de trabalho voluntário e que melhor respondem às 

necessidades e características dos participantes.

O e-portfolio é uma ferramenta simplificada que oferece aos participantes 

séniores a possibilidade de adicionar vídeos e elementos interativos mas a 

sua especificidade central é que dá importância não apenas à experiência 

mas principalmente às competências dos candidatos, entendidas de forma 

abrangente. Capacidades, experiência de vida e histórias são tão importantes 

quanto uma experiência profissional específica, ou importantes duma outra 

forma: esta ferramenta pode ajudar a/o voluntário a realçar estes aspetos 

da maneira que desejar, com as diferentes possibilidades de expressão 

possibilitadas.

Plataforma europeia Pathfinders e E-portfolio
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O e-portfolio permite ainda uma autoavaliação guiada das competências, 

organizando-as de maneira a apresentar de forma apelativa informação relativa 

a competências individuais e uma descrição geral das conquistas nos campos 

da educação, trabalho e vida em geral. Esta ferramenta permite criar um perfil 

bastante personalizado, uma vez que o/ utilizador/a pode escolher os dados 

que quer ver publicados e ainda associar vídeos, fotografias, imagens e outros 

documentos que possam enriquecer a apresentação do/a candidato/a da forma 

que ela/e eleger.

Durante a formação inicial, os participantes começam a preencher o seu 

e-portfolio, que estará continuamente aberto a atualizações até ao fim do 

projeto e até depois, reportando as competências que o/a participante adquira 

ou desenvolva a longo prazo.
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Secção II
Para os voluntários
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O voluntariado equivale a trabalho não obrigatório, vontade espontânea de 

oferecer tempo, esforço, capacidades e boa-vontade à realização de tarefas, 

atividades e missões que trazem benefícios não monetários aos outros e à 

própria pessoa envolvida.

De forma geral, as pessoas envolvem-se em atividades voluntárias por 

diferentes motivos: expressarem os seus valores altruístas e humanitários, 

porque se preocupam com a comunidade e a humanidade, no geral; para 

tentarem novas experiências de aprendizagem, aprender coisas novas, assim 

como novas capacidades e competências; interagir com outras pessoas e 

trabalhar conjuntamente para benefício delas ou de outros, sentir-se útil 

e prestável; para desenvolvimento e crescimento pessoal; valorizar-se 

profissionalmente e ao seu currículo.

Porquê o trabalho 
voluntário no Senior Plus?
O que é o voluntariado? 

Porque é que as pessoas fazem voluntariado?

Então, a pergunta central é: 

No Percurso do Senior Plus, encaramos o serviço voluntário como 

uma experiência de aprendizagem, uma vivência pessoal que permite à/

ao participante crescer e aumentar o seu autoconhecimento e as suas 

competências. Acreditamos que o envolvimento num projeto de voluntariado 

pode ser uma oportunidade de reativação pessoal e ainda melhorar a 

empregabilidade.

porque deveria eu fazer voluntariado no Senior 
Plus se o meu objetivo é encontrar um trabalho?
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O que queremos propor com o Senior Plus é uma experiência de 

voluntariado internacional que desafia a/o participante a experimentar diálogo 

intercultural, trabalhando num contexto cultural diferente do seu; desta 

maneira, os séniores poderão experimentar desafios semelhantes àqueles 

que um novo trabalho ou uma nova experiência empreendedora apresenta 

num contexto diferente, com ainda mais oportunidades de aprendizagem e 

crescimento.

A nível local, o serviço de voluntariado é uma oportunidade de aumentar 

a rede de trabalho e os contactos locais, pôr à prova competências e atitudes 

e descobrir novos campos de trabalho. Através deste trabalho voluntário, 

tanto local como internacional, desenvolvem-se competências que se podem 

utilizar noutros contextos, fortalecendo a empregabilidade e, em última 

análise, contribuindo para se encontrar uma nova ocupação.
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Os atores envolvidos num projeto de serviço de voluntariado são diferentes 

caso o projeto seja local ou internacional. Os atores chave são: o/a voluntário/a, 

a organização de acolhimento e, no caso dos projetos internacionais, a 

organização de envio. Por vezes, a coordenação do projeto é feita por outra 

organização que não a de acolhimento: nestes casos, falamos da organização 

coordenadora.

Voluntários:   Pessoas acima dos cinquenta anos que contribuem por livre 

vontade para um projeto em específico com a sua energia, ideias e participação 

ativa. 

Organização de acolhimento: A organização onde os voluntários são 

acolhidos e onde o trabalho voluntário decorre.

 Organização de envio: A organização que toma os passos necessários 

para enviar a/o voluntária/o para um projeto de serviço de voluntariado 

internacional, através das suas parcerias com organizações noutros países. 

Também é da responsabilidade desta organização preparar e apoiar no 

regresso desta pessoa ao local de origem. No caso de voluntariado local, não 

há uma organização de envio.

Organização coordenadora: A coordenação dos projetos é normalmente 

feita pela organização de acolhimento. No entanto, no caso dos projetos 

internacionais, a coordenação pode também ser feita pela organização de 

envio.  

Atores envolvidos

Organização de acolhimento
Organização  coordenadora 

Organização de envio

Voluntários
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No Senior Plus, poderá fazer voluntariado local e internacional.

O que precisa de saber acerca do investimento temporal:

 O Voluntariado International compreende um período de 21 dias 

no estrangeiro. 

Para o Voluntariado Local, pode escolher um dos seguintes tipos 

de envolvimento: 

De curta duração: refere-se a um mínimo de seis horas de 

trabalho voluntário; 

De longa duração: refere-se a um mínimo de 60 horas de 

trabalho voluntário. 

Voluntariado Local e Internacional

Experiência de 
Voluntariado

12 Participantes 8 Participantes

Local Internacional

Longa 
duração

Curta 
duração

Longa 
duração 

Duração DuraçãoDuração
60 horas 
mínimo

Certificado de participação
> duração do voluntariado;
> onde foi realizado;
> atividades realizadas;
> atitudes e competências do/a voluntária durante  a sua experiência.

21 dias no 
estrangeiro

8 horas
mínimo

Contrato de trabalho voluntário
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Durante a participação na formação inicial, será convidada/o a criar um 

e-portfolio que estará aberto a atualizações e modificações até ao final do 

projeto e até depois, uma vez que poderá continuar a registar as competências 

e conhecimentos que for adquirindo, mesmo depois de o projeto terminar.

Este perfil é um currículo completo que oferece a possibilidade de fazer 

ligações a vídeos e elementos interativos: a especificidade mais importante 

desta ferramenta é que dá relevância não apenas à sua experiência mas 

também às suas competências dum modo abrangente. Capacidades, 

experiência de vida e outras narrativas são tão importantes como uma 

experiência profissional específica ou importantes de maneira diferente: 

pretende-se que esta ferramenta dê relevância a estes aspetos, a relevância 

desejada pela/o participante para expressar o que acha mais importante.

Depois de encontrado um bom emparelhamento entre a organização de 

acolhimento e a/o voluntária/o, poderá ser convidada/o para uma entrevista, 

de maneira a haver um primeiro conhecimento mútuo e partilhar expectativas 

em relação ao projeto. Esta entrevista permite-lhe e à potencial organização de 

acolhimento ter tempo para clarificações e partilha de questões e curiosidades, 

dando mais informação a ambas as partes e ajudando na seleção do melhor 

emparelhamento possível para cada vaga disponível. 

Assim que for selecionado/a para fazer parte no projeto de serviço de 

voluntariado, receberá a preparação necessária. Durante esta preparação, 

ser-lhe-á dada informação detalhada sobre o trabalho e as condições de 

acolhimento e, se possível, referências para mais pesquisa, como artigos, 

sítios de Internet ou contactos na organização de acolhimento.

No caso do trabalho voluntário internacional, poderá também haver a 

possibilidade de frequentar um curso básico de língua e, se aplicável, alguma 

preparação intercultural para ficar mais sensibilizada/o aos conceitos culturais 

e possíveis trocas, conflitos ou choques culturais. 

No caso do trabalho voluntário local, receberá preparação para a/o ajudar 

a entender melhor a organização na qual o serviço se desenrolará e o que é 

esperado de si.

Antes do serviço
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Na organização de acolhimento, receberá, naturalmente, mais preparação 

antes de começar o trabalho, que pode durar entre algumas horas num 

encontro de boas-vindas a alguns dias de seminários, reflexões e exercícios de 

educação não-formal, dependendo do tipo de projeto. Falamos de formação 

à chegada (para o voluntariado internacional) e de encontro inicial (para o 

voluntariado local), que incluem as boas-vindas, uma introdução à história 

da organização de acolhimento e ao projeto, aspetos técnicos e informação 

sobre a aprendizagem intercultural, a região, o país e a cultura local. Nestes 

momentos, deverá partilhar e refletir sobre as suas motivações, expectativas, 

necessidades e competências e ainda partilhar as suas ideias, impressões e 

sugestões.

Durante o serviço, terá apoio continuado, como:

Apoio à aprendizagem (apenas no caso do serviço de voluntariado 

internacional): formações e várias sessões educativas em conjunto com a 

equipa técnicos ou outros peritos e pares, reuniões individuais e em grupo, 

leituras, exercícios de educação não formal, palestras, etc.; 

Apoio nas tarefas diárias: discutir e acordar as tarefas diárias, assegurar 

que a/o voluntária/o tem o apoio e as capacidades necessárias à atividade em 

questão e apoiar na resolução de problemas diários (p.ex., relacionados com 

as barreiras linguísticas);

Adaptação ao novo ambiente cultural: aclimatização, lidar com aspetos 

emocionais da experiência, integração na vida social e na vida da comunidade 

local. Isto acontece em ambos os tipos de projeto, no caso do serviço de 

voluntariado local referimo-nos mais à adaptação à cultura organizacional.

Durante o serviço

Cada voluntário/a terá uma figura de apoio (por vezes, denominada 

mentor/a, supervisor/a ou tutor/a), cuja função é pugnar por um projeto de 

qualidade, em que a/o voluntária/o se sinta confortável, aprenda o máximo 

possível e com qualidade e possa trazer as suas contribuições. 

Figura de apoio (FA)
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Esta FA será facilmente contactável e poderá contar com ela/e em caso de 

necessidade, p.ex., quando surja um problema no trabalho ou na equipa de 

acolhimento ou para questões mais pessoais, de saúde ou dificuldade física, 

stress, tristeza ou ansiedade, hesitações, dificuldades ou qualquer outra 

questão.

Para além disto, a FA também poderá fornecer apoio, se necessário, na 

logística diária e com a vida social e os momentos de lazer, p.ex., em atividades 

relacionadas com interesses pessoais (desporto, arte, passatempos), 

encontros com outros voluntários ou outras pessoas na comunidade, etc. Em 

conjunto com as organizações envolvidas, a FA também poderá ter um papel 

mediador em situações de conflito, ajudando a encontrar uma solução positiva 

para todos e apoiando a/o voluntária/o na implementação de ideias propostas 

e acordadas para resolver os conflitos, contribuindo para a qualidade do 

projeto e a satisfação dos atores envolvidos.

Um projeto de serviço de voluntariado inclui sempre alguns procedimentos 

de avaliação, que nos permitirão estimar a qualidade do processo, do seu 

desenvolvimento e dos resultados alcançados. Para além de estar envolvido/a 

na avaliação geral preparada pela organização, continuará a utilizar a 

plataforma para atualizar o seu e-portfolio com as novas competências 

adquiridas graças ao processo de autoavaliação, monitorizando ativamente 

o seu processo de aprendizagem e considerando os seus sentimentos, 

experiências e observações. É importante que partilhe regularmente a sua 

autoavaliação com a FA, utilizando as categorias do e-portfolio ou a sua própria 

criatividade para se expressar da melhor maneira para si; a FA poderá apoiá-

la/o também na atualização do e-portfolio com referências ao seu progresso 

e novas perspetivas que possa ter em conta aspetos da sua vida profissional 
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Depois de terminado o projeto, terá reuniões com as organizações 

envolvidas para comparar expectativas e objetivos com os resultados 

obtidos, identificando os principais pontos positivos e negativos e analisando 

construtivamente toda a experiência. Por esta altura, os participantes deverão 

relacionar a perspetiva educativa que iniciou o projeto com os resultados reais 

do projeto e perceber o que ganhou com a experiência, relacionando-o com os 

seus futuros planos e atividades. Para tal, necessita de um reconhecimento ou 

prova da sua experiência e resultados alcançados. 

No caso do Serviço de Voluntariado Internacional, receberá no final do 

projeto o Certificado de Participação em Voluntariado Internacional.

No caso de Serviço de Voluntariado Local, se fizer um projeto de curta 

duração, receberá um Certificado de Participação atestando a sua experiência. 

No caso de ter feito um projeto de longa duração, receberá um Certificado de 

Participação e um Contrato de Trabalho Voluntário, com informação sobre a 

duração do projeto, onde foi realizado, quais as tarefas desempenhadas e uma 

avaliação geral sobre o seu empenho e participação.

O voluntariado é um percurso de aprendizagem valioso que também treina 

e possibilita a aquisição de competências importantes para a empregabilidade. 

Provavelmente, ganhará experiência de vida relevante e uma consciência mais 

alargada de diferentes temas (talvez até de si mesma/o), o que terá, com 

certeza, impacto no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Desenvolverá 

as suas competências sociais e interpessoais, como a comunicação, trabalho 

de equipa, tomada de decisões, linguísticas, sensibilidade intercultural, 

entre outras, assim como tornar-se mais flexível e autónomo/a. Terá ainda a 

oportunidade de desenvolver conhecimentos e práticas relacionados com o 

mundo do trabalho em áreas como administração, serviço social, comunicação 

intercultural, contabilidade, gestão de pessoal, ambiente e outros.

Depois do serviço

Reconhecimento: E-Portfolio
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Todos estes resultados de aprendizagem devem ser documentados 

de forma a melhorar a sua empregabilidade e as suas hipóteses de sucesso 

no mercado de trabalho e também para ter o reconhecimento devido pela 

experiência e pelo seu desempenho. O projeto Senior Plus escolheu o 

e-portfolio como a ferramenta de reconhecimento que os participantes gerem 

online. O e-portfolio é, portanto uma ferramenta que regista competências 

e experiências. É uma coleção online de evidências (amostras, fotografias, 

vídeos, pesquisas, testemunhos, observações, reflexões críticas) que 

mostram o percurso de aprendizagem da/o participante ao longo do tempo, 

tanto no campo escolar/académico como no profissional ou ainda nas várias 

experiências de aprendizagem fora do circuito formal, permitindo finalmente 

uma autoavaliação e monitorização contínua do desenvolvimento e dos planos 

e objetivos.
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Apresentamos abaixo alguns exemplos de histórias de sucesso de 

projetos de voluntariado levados a cabo por pessoas com mais de cinquenta 

anos. Estes projetos aconteceram dentro de consórcios anteriores ao Senior 

Plus: o projeto multilateral Grundtvig “Senior Pass” e o projeto Grundtvig de 

voluntariado sénior “Move 50+ II - Mobility Opportunity for Volunteering in 

Europe 50+II”.

Histórias de Sucesso
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A História da Lynda
Nome da 
voluntária FotografiaLynda Livsey-Randall

 60 anos

Senior Pass –Aprendizagem ao 
longo da vida

Intercâmbio de três semanas para aumentar a confiança dos 
séniores envolvidos e promovar a importância do voluntariado 
como um método de aquisição de novas competências e aumento 
da empregabilidade. 

3 semanas: 18 de setembro a 8 de outubro 2014

Ser valorizada e apreciada enquanto voluntária na Letónia deu-
me confiança no meu envolvimento como guia num museu local. 
Este projeto acabou por não correr bem mas eu não me deixei 
abater e comecei a fazer voluntariado em três outras organizações 
locais. Uma delas tinha uma vaga aberta para um/a profissional 
e eu candidatei-me. O resultado é que agora tenho um emprego 
remunerado e interessante e estou a adorar! A nível pessoal, 
também consegui perder peso e agora sinto-me muito mais 
motivada, física e emocionalmente - sou uma mulher mudada!

Community Action Dacorum 
(Reino Unido)

Gulbenes Novada Dome (Letónia)

Título ou tipo de 
projeto

Organizações e 
países envolvidos

Tema do projeto e 
sumário

Datas/Duração

Pequeno 
testemunho 

sobre o impacto 
pessoal do projeto 

e os resultados 
alcançados na 
perspetiva da 
participante 

Idade
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A História da Edi
Nome da 
voluntária FotografiaEdi Saviola

51 anos

Projeto Grundtvig de 
Voluntariado Sénior
“MOVE 50+ II Mobility 
Opportunity for Volunteering in 
Europe 50+ II”

Projeto de voluntariado sénior dentro do programa Lifelong 
Learning, na área educativa e sociocultural.   

08/10/2013 - 05/11/2013 (1 mês)

Eu sou da região da Lombardia, em Itália. Trabalhei muitos anos no 
departamento de Recursos Humanos de uma cooperativa social 
para pessoas com deficiência. Quando me candidatei ao projeto 
de voluntariado sénior, tinha um calendário bastante apertado, 
entre as obrigações profissionais e familiares. O meu mês em 
França foi como “terapia de oxigénio”, um tempo para eu descobrir 
coisas novas e aproveitar um envolvimento diferente. Quis 
redescobrir-me num novo ambiente onde era possível encontrar 
novas perspetivas e ganhar uma nova energia para a minha vida. O 
projeto deu-me a possibilidade de me focar mais em mim, em vez 
de só nos outros, e de tirar tempo para simplesmente aproveitar 
a vida e refrescar os meus pensamentos, procurando uma nova 
direção.
Posso dizer que mudei a minha vida. Deixei a cooperativa onde 
trabalhava e recomecei a fazer cursos de massagem e comecei a 
trabalhar como massagista; trabalho em casa e tenho muito mais 
tempo para mim.

CEMEA del Mezzogiorno (Itália)

Pistes Solidaires (França)

Título ou tipo de 
projeto

Organizações e 
países envolvidos

Tema do projeto e 
sumário

Datas/Duração

Pequeno 
testemunho 

sobre o impacto 
pessoal do projeto 

e os resultados 
alcançados na 
perspetiva da 
participante 

Idade
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A História da Penny

Nome da 
voluntária

FotografiasPenny Clifton

A idade suficiente!

Senior Pass através da  Pistes 
Solidaires

Voluntariado Sénior 

Outubro 2014

Este projeto deu-me a oportunidade de experimentar o 
voluntariado comunitário numa pequena cidade rural de França; 
de conhecer e trabalhar com pessoas com os mesmos valores 
e princípios do que eu e voluntários de outros países europeus; 
de melhorar o meu conhecimento sobre França e sobre a língua 
francesa. Eu gostei especialmente de colaborar na manutenção 
do jardim comunitário de Pau e de partilhar ideias e informação 
cultural em atividades nas escolas locais e na própria organização. 
Através do projeto, sinto que consegui fazer uma apreciação 
diferente das competências pessoais e profissionais que construí 
ao longo dos anos e de como elas podem ter valor em contextos 
muito diferentes. Voltei ao Reino Unido confiante de que há 
oportunidades para mim, talvez várias até que eu nunca tinha 
explorado e disponíveis para pessoas da minha idade. Finalmente, 
o projeto deu-me um entendimento excelente do valor das 
organizações a cooperar no âmbito do projeto europeu.

Community Action Dacorum 
(Reino Unido)

Pistes Solidaires (França)

Título ou tipo de 
projeto

Organizações e 
países envolvidos

Tema do projeto e 
sumário

Datas/Duração

Pequeno 
testemunho 

sobre o impacto 
pessoal do projeto 

e os resultados 
alcançados na 
perspetiva da 
participante 

Idade



A História do Mario
Nome do 
voluntário

FotografiaMario Nicosia

56 anos

Projeto multilateral Grundtvig 
“Senior Pass”

O Senior Pass aconteceu no âmbito do programa Lifelong Learning 
(Aprendizagem ao longo da vida), cujo objetivo era valorizar as 
competências pessoais e sociais das pessoas entre 50 e 65 anos em 
situação de desemprego e ainda promover o seu regresso à vida ativa. 
Uma parte importante do projeto era a possibilidade de desenvolver 
uma atividade voluntária no estrangeiro, com o objetivo de melhorar a 
empregabilidade dos participantes.

07/07/2014 – 27/07/2014 (3 semanas) 

O meu nome é Mario Nicosia e sou de Roma.
Trabalhei numa companhia multinacional da indústria automóvel por mais de 30 anos. A 
empresa sofreu uma grande reestruturação a nível europeu. Como eu era mais velho do que 
a maioria dos outros trabalhadores, a solução que me apresentaram foi eu reformar-me 
antecipadamente. Quando descobri o projeto Senior Pass, estava à procura de trabalho sem 
sucesso e considerava iniciar um projeto profissional meu. 
O próprio processo do Senior Pass foi muito interesse e enriquecedor, quanto mais 
participava em encontros de grupo e atividades do projeto mais confiança ganhava em mim 
próprio. Uma parte importante do projeto foi a experiência internacional. Achei muito útil 
conhecer como as pessoas noutros países lidam com situações semelhantes à minha. Foi-
me dada a oportunidade de trabalhar como voluntário no Reino Unido, durante três semanas, 
na organização Community Action Dacorum. Acho que tive muito a ganhar pessoalmente 
com esta experiência, foi uma das melhores da minha vida. Depois deste projeto e do 
serviço de voluntariado, senti-me muito mais motivado e pronto para enfrentar a procura 
de emprego com uma nova vitalidade. Alarguei os meus horizontes e comecei a considerar 
trabalhar na área social, para uma organização não governamental. Comecei a ser mentor 
de jovens que vinham para Itália fazer Serviço Voluntário Europeu. Aceitar novos desafios 
aumentou a minha autoconfiança e sentia-me pronto para assumir outros riscos e enfrentar 
os processos de seleção para empregos com mais tranquilidade, determinação e energia e, 
finalmente, encontrei um trabalho a tempo inteiro. A experiência do Senior Pass ajudou-me 
a avaliar os meus pontos fortes e os que deveria desenvolver, perceber quais eram as minhas 
competências para além do perfil profissional. Tornei-me mais flexível e mais capaz de me 
adaptar ao cenário social atual. Aprendi mais acerca das minhas competências e de como 
utilizá-las em meu proveito. Aprendi que sou capaz de me adaptar a diferentes contextos 
profissionais, assim como a diferentes perfis de trabalho. Como podem ver, a experiência 
teve um impacto importante em mim, tanto pessoal como profissionalmente. Perder o meu 
trabalho fez-me sentir isolado e o Senior Pass ajudou-me a focar-me de novo e a criar novas 
relações significativas. Foi, de facto, uma experiência que mudou a minha vida!
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