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Exma. Senhora 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia da República 

Dra. Noémia Pizarro 

 
 
 
 
 
 

SUA REFERÊNCIA 
 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 2600 
ENT.: 2095 
PROC. Nº: 

 DATA 
07/05/2014 

 
ASSUNTO: 

  
RESPOSTA À PERGUNTA N.º 1359/XII/3.ª  
 

 
 
Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de enviar cópia do 

ofício n.º 609/CGAB/MPAP/2014, datado de 07 de maio de 2014, do Gabinete do Senhor Ministro da 

Presidência e dos Assuntos Parlamentares, sobre o assunto supra mencionado. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
A Chefe do Gabinete 

 
Marina Resende 
 
 

 



GOVERNO DE PRESIDÊNCIA DO CONSELHO 
DE MINISTROSPORTUGAL 

Exma. Senhora 

Chefe do Gabinete de S. Exa. a 

Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares 

e da Igualdade 

Dr.' IVfarina Resende 

Ref.a 609/CGAB/MPAP/2014 

Lisboa,7 de maio de 2014 

Assunto: Pergunta n.O 1359/XII/3:, de 25 de março de 2014 

Ofício n.o 1892, de 25.03.2014 

Na sequência do ofício supra identificado e em resposta à pergunta n.o 1359/XII/3.", de 25 

de março de 2014, dos Senhores Deputados Miguel Tiago e Rita Rato, do PCP, encarrega

me o Senhor Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares de esclarecer que, a Lei 

n.o 71/98, de 3 de novembro, estabelece as bases do enquadramento jurídico do 

voluntariado em Portugal, reconhecendo que o trabalho voluntário representa um dos 

instrumentos básicos de participação da sociedade civil nos mais diversos domínios de 

atividade. 

De acordo com o n.o 1, do artigo 4.° da referida lei" ... consideram-se organizaçi5es promotoras as 

entidades públicas da administra(ào central, regionaloN 10caloN oNtras pessoas coletil)as de direito público e 

privado, legalmente constitNídas, que relÍnam condições para integrar l)olNlltários e coordenar o exenicio da 

sua ativ-idade, que de acordo com o disposto no n.o 3 do mesmo artigo "tem de rel)estir interesse 

social e comNnitário epode ser desenlJollJida nos domínios dv-ico, da ação socia/, da saúde, da educarão, da 

ciencia e alltura . .. " 

V erificando-se uma comprovada e significativa adesão de Jovens a projetos de 

voluntariado, foi publicada a Portaria n.O 242/2013 de 2 de agosto, que regulamenta o 
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Programa "Agora Nós", cujo objetivo é promover e estimular a prática de voluntariado, 

como meio de aquisição de competências, sendo pacífico que as atividades nas áreas 

ambiental, da saúde, cultural, desportiva e social, entre outras, representam espaços 

importantes da cidadania e do quotidiano dos indivíduos, sendo simultaneamente 

relevantes na aquisição de saberes junto dos públicos juvenis. 

Deste modo, a alínea c), do n.o 1, do artigo 2.° do Regulamento do "Programa Agora Nós", 

aprovado em anexo à Portaria n.o 242/ 2013, de 2 de agosto, inclui neste Programa a área 

da Cultura. 

Nos termos do artigo 21.° do mesmo Regulamento o Instituto Português do Desporto e 

Juventude, I.P., pode estabelecer acordos, protocolos ou parcerias com entidades 

interessadas no apoio ou patrocínio de açoes de voluntariado jovem executados por 

entidades promotoras. 

No âmbito do "Programa Agora Nós" foram aprovados e estão em curso diversos projetos 

de voluntariado entre os quais o evento "Rock In Rio". 

Para este evento, foi celebrado um Protocolo entre três entidades: o Instituto Português do 

Desporto e Juventude, I.P., a Movijovem e a Better World. A Movijovem é a entidade 

promotora do projeto de voluntariado jovem - Rock In Rio. Este projeto é um evento 

musical internacional que promove não só a arte e o espetáculo, mas também assenta num 

projeto social " Por Um :Mundo Melhor". 

Conforme decorre do Regulamento do Programa "Agora Nós", o Instituto Português do 

Desporto e Juventude, I.P., enquanto entidade gestora do Programa tem os deveres 

previstos no artigo 20.°, entre os quais, a seleção dos jovens para qualquer projeto e 

ministrar formação aos jovens, nos termos do artigo 8.° 

A referida Lei n.o 71/98, de 3 de novembro, estabelece, ainda, que os voluntários têm 

direito a ser reembolsados das importâncias despendidas no exercício de uma atividade 

programada pela organização promotora, desde que inadiáveis e devidamente justificadas, 

dentro dos limites eventualmente estabelecidos pela mesma entidade. No mesmo sentido, o 

Decreto-Lei n.o 389 / 99, de 30 de setembro, que regulamenta a Lei n.o 71/98, de 3 de 

novembro, estabelece que o voluntário, sem prejuízo da realização de despesas inadiáveis e 

reembolsáveis, não pode ser onerado com despesas que resultem exclusivamente do 
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exercício regular do trabalho voluntário nos termos acordados no respetivo programa e que 

sempre que a utilização de transportes públicos pelo voluntário detive exclusivamente do 

cumprimento do programa de voluntariado, a organização promotora diligenciará no 

sentido de ser facultado ao voluntário o titulo ou meio de adequado de transporte. 

Acresce que, a atividade de voluntariado constitui um instrumento de desenvolvimento 

pessoal, social e formativo dos jovens, traduzindo a sua livre vontade de agir de forma 

desinteressada, comprometida e altrulsta. O Jovem adquire competências no 

desenvolvimento de vanas tarefas, pela possibilidade que tem de aquislção de 

conhecimentos nas áreas das dinâmicas de grupo, de negociação, relacionamento 

interpessoal, coordenação, planeamento e gestão de conflitos, entre outras. Trabalham-se 

as "soft skills", não se trabalham as competências técnicas, dado que as tarefas dos jovens 

não requerem nenhuma competência técnica especial. 

De acordo com o disposto na alínea k), do artigo 18.° do Regulamento anexo à Portaria n.o 

242/ 2013, de 2 de agosto, as entidades promotoras de voluntariado jovem têm que emitir, 

a favor dos jovens voluntários, um certificado de participação que identifique o voluntário, 

a ação que desenvolveu, a duração em horas da mesma, bem como as tarefas executadas e 

os objetivos. 

Assinala-se, ainda, que os jovens voluntários não são responsáveis pelas tarefas elencadas 

na pergunta a que se responde. As tarefas, complementares e de apoio, são exercidas junto 

de profissionais, esses sim, responsáveis e contratados. O Instituto Português do Desporto 

e Juventude, I.P., rejeita a previsão de todas as tarefas nas quais os jovens possam ser os 

agentes pnnClpals quanto a sua execução, em observância do princípio da 

complementaridade que "pressupõe que o voluntário não deve substituir os recursos 

humanos considerados necessanos a prossecução das atividades das organizações 

promotoras, estatutariamente definidas", conforme dispõe o n.o 5 do artigo 6.° da Lei n° 

71/98, de 3 de novembro. 

Importa, também, sublinhar que os Jovens voluntários não estão subordinados a uma 

hierarquia, dado que respondem a coordenadores, jovens voluntários, que organizam as 

suas tarefas. 

Acresce referir que, a parcena com o Rock ill Rio teve mício em 2006, igualmente 
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sustentada em Protocolo, e que o elevado interesse manifestado pelos jovens em relação a 

este projeto de voluntariado é comprovado pelo número (crescente) de candidaturas 

recebidas: 5 732, 8 696, elO 303 jovens, designadamente, em 2010, 2012 e 2014. 

Com os melhores cumprimentos 

o Chefe do Gabinete 

Francisco José Martins 
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