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Parecer OPP – Agenda Metropolitana para o Voluntariado, publicado pela Ordem dos 

Psicólogos Portugueses.  

 

A informação que consta deste documento, elaborado em Fevereiro de 2023, e na qual ele se baseia, foi 

obtida a partir de fontes que os autores consideram fiáveis. Esta publicação ou partes dela podem ser 

reproduzidas, copiadas ou transmitidas com fins não comerciais, desde que o trabalho seja 

adequadamente citado, conforme indicado abaixo.  

 

Sugestão de citação: Ordem dos Psicólogos Portugueses (2023). Parecer OPP – Agenda 

Metropolitana para o Voluntariado. Lisboa: Ordem dos Psicólogos Portugueses.  

 

Para mais esclarecimentos contacte Ciência e Prática Psicológicas: 
andresa.oliveira@ordemdospsicologos.pt.  
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Parecer OPP 

Agenda Metropolitana para o Voluntariado 

 

Recomendações para a Acção  

 

• Inclusão de uma secção introdutória sobre aspectos gerais do voluntariado;  

 

• Consideração do papel e contributos dos Psicólogos e Psicólogas para diversos dos 

pontos propostos, nomeadamente a colaboração na elaboração e implementação de 

programas de voluntariado, a selecção e orientação de pessoas para acções de 

voluntariado, bem como o desenho e implementação de acções de formação e de 

capacitação. 

 
 

 

O presente documento surge na sequência de solicitação de Parecer, por parte da Comissão 

Executiva da Área Metropolitana do Porto (AMP), a propósito da elaboração da Agenda 

Metropolitana para o Voluntariado. O documento, em desenvolvimento, resulta da acção 

prática da rede de voluntariado metropolitano, iniciada em 2018 com o projecto VOAHR 

Municípios, ao que se sucedeu o projecto V17 - Voluntariado sem Fronteiras. 

 

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) congratula-se com a oportunidade de se pronunciar 

sobre este trabalho, que consideramos ser muito relevante, num momento em que, cada vez 

mais, o voluntariado é entendido uma actividade essencial da sociedade civil: é inerente ao 

desenvolvimento da cidadania activa, contribui para o crescimento da solidariedade e para a 

criação de soluções para desafios societais complexos, como os que caracterizam o actual 

momento histórico (e.g., a crise económica, a crise alimentar, o isolamento social, o 

desemprego, as alterações climáticas ou o aumento dos problemas de Saúde Psicológica). 

 

 Sabendo que os comportamentos pró-sociais (e.g., comportamentos de partilha, de ajuda, de 

conforto) e pró-saúde (e.g., hábitos saudáveis, comportamentos de protecção da saúde e 

prevenção da doença) são determinantes para o bem-estar das comunidades e fortalecimento 

da coesão social, o voluntariado poder ser uma forma de potenciar o desenvolvimento de 

comportamentos pró-sociais e pró-saúde, mitigando os impactos dos problemas das pessoas e 

comunidades, ao mesmo tempo contribuindo para a promoção do bem-estar e da Saúde.  

 

A evidência científica demonstra que o voluntariado potencia a satisfação com a vida, a 

autoestima, o desenvolvimento da identidade e sentimento de pertença, o sentido de controlo 

e a Saúde Física, contribuindo também para a redução do stresse e prevenção e melhoria de 

problemas de Saúde Psicológica (Thoits & Hewitt, 2001). Nas organizações, os trabalhadores/as 

que se envolvem em acções de voluntariado apresentam níveis mais elevados de realização 

pessoal, maior satisfação com o trabalho e melhor bem-estar em geral (Rodell et al., 2016), bem 

como melhores desempenhos e comportamentos interpessoais positivos. O voluntariado pode 

ajudar à recuperação do impacto negativo de exigências laborais, além de diminuir o stresse e 
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o humor negativo. Associa-se ainda ao desenvolvimento de competências socio-emocionais, à 

aquisição de novos conhecimentos, a experiências comunitárias positivas e ao estabelecimento 

de relações próximas (e.g., Mojza et al., 2010). 

 

Refira-se ainda que a eficácia do serviço voluntário está intimamente relacionada com o estado 

psicológico dos/as voluntários/as (e.g., Min & Ming-Jie, 2017). Portanto, promover o 

voluntariado implica, também, investir na Saúde bem-estar psicológico dos/as voluntários/as, 

bem como prevenir potenciais dificuldades.   

 

Os Psicólogos e Psicólogas possuem conhecimentos cientificamente informados sobre os 

diversos aspectos da prática do voluntariado e seus actores. Conhecem os problemas e 

questões sociais mais prementes e respectivos impactos, bem como possuem competências de 

organização, comunicação e relacionamento interpessoal, e experiência na construção de 

processos de mudança comportamental, psicossocial e emocional. Estão, por isso, 

particularmente equipados/as para promover as competências e recursos de adaptação das 

pessoas e comunidades, melhorar a sua qualidade de vida e bem-estar e prevenir situações de 

risco, vulnerabilidade, discriminação e exclusão, bem como para formar outras pessoas e 

profissionais para intervir nestas matérias – nomeadamente, os/as voluntários/as. Assim, tendo 

em conta este perfil, podem fornecer valiosos inputs para a elaboração de estratégias para o 

voluntariado, como aquela aqui em apreço, assumindo-se como agentes de mudança a favor da 

construção de uma sociedade mais solidária e resiliente.  

 

Os contributos dos Psicólogos/as incluem (embora não se limitem a):  

 

• O diagnóstico de problemas e identificação de necessidades de intervenção. Os 

Psicólogos e Psicólogas possuem ferramentas de avaliação, psicodiagnóstico e análise 

que lhes permitem reconhecer os efeitos de problemáticas major (e.g., a crise 

económica, a crise alimentar, o desemprego, o isolamento social) na Saúde, bem-estar 

e qualidade de vida das pessoas e comunidades (e.g., situações de precariedade social, 

educacional, laboral e habitacional de pessoas e grupos discriminados), por forma a 

identificar necessidades concretas que possam ser alvo de acções de voluntariado.  

 

• A colaboração na elaboração e implementação de programas de voluntariado. Uma 

vez identificados os problemas-chave, os Psicólogos e Psicólogas podem ainda colocar 

as suas competências ao serviço do desenvolvimento de programas de voluntariado 

dirigidos a tais desafios. Podem actuar junto de actores (e.g., estudantes, 

professores/as, educadores) e organizações (e.g., associações, empresas, fundações, 

escolas, estruturas municipais) da sociedade civil, sensibilizando para a relevância de 

programas de voluntariado e seus benefícios (para as pessoas, organizações e 

voluntários/as), bem como desenhando e implementando projectos orientados para a 

prevenção de problemas e de situações de risco – desde a identificação de necessidades, 

à selecção de voluntários/as, à identificação de áreas de intervenção ou ao 

acompanhamento, monitorização e melhoria contínua das acções desenvolvidas. 

Podem ainda actuar junto de líderes e gestores/as (e.g., de empresas, associações, 

estruturas municipais) na formação para a gestão e coordenação de acções e programas 
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de voluntariado (planeamento, organização, selecção de perfis, preparação, supervisão, 

avaliação e feedback, reconhecimento).  

 

• A selecção, avaliação e orientação de pessoas para acções de voluntariado. Os 

Psicólogos e Psicólogas possuem conhecimentos sobre as motivações para o 

envolvimento em projectos de voluntariado, bem como sobre os seus determinantes 

(e.g., influências pessoais, influências interpessoais, atitudes e valores, características 

personalísticas, factores situacionais), os benefícios decorrentes da sua prática e os seus 

efeitos Saúde Psicológica, bem-estar e satisfação com a vida. Podem desenvolver 

campanhas públicas de sensibilização, informação e conscientização para captação de 

futuros/as voluntários, bem como contribuir em processos de selecção, quer na 

construção e identificação de perfis, quer na sua adequação a diferentes contextos de 

actuação, com vista à constituição de bolsas, bancos e redes de voluntariado.  

 

• O desenho e implementação de acções de formação e de capacitação. Os Psicólogos e 

Psicólogas podem desenvolver e implementar acções de educação e formação inicial e 

contínua para o trabalho voluntário, sobre temas transversais à acção do voluntário/a 

que possam mitigar factores de risco e promover factores protectores para os desafios-

alvo das acções de voluntariado – por exemplo, sobre Igualdade, Diversidade e Inclusão, 

intervenção em situações de emergência e catástrofe ou Literacia em Saúde e em 

Psicológica.  

 

• A colaboração em processos de supervisão do trabalho voluntário que possibilitem a 

discussão de situações e dificuldades específicas, o reenquadramento de estratégias e 

a promoção contínua da qualidade do apoio prestado, assim como a articulação entre 

voluntários/as, a troca de experiências e a manutenção de ambiente motivador.  

 

• O acompanhamento e a intervenção psicológica. Os Psicólogos e Psicólogas estão 

equipados/as para agir junto de voluntários e voluntárias no sentido da prevenção de 

potenciais impactos psicológicos negativos decorrentes de acções ou tarefas 

emocionalmente desgastantes (e.g., stresse, ansiedade, burnout), bem como da 

promoção do bem-estar – quer através da intervenção psicológica directa (individual ou 

em grupo), quer no sentido do desenvolvimento de acções de promoção e prevenção 

da Saúde Psicológica, quer ainda através da elaboração de ferramentas de apoio ao 

trabalho do/a voluntário (e.g., estratégias de gestão de stresse, manuais de 

autocuidado).  

 

• A avaliação dos resultados dos projectos e programas de voluntariado, com vista à 

sua melhoria contínua. A formação dos Psicólogos em metodologias de investigação, 

planeamento e avaliação, assim como o seu conhecimento das realidades individuais e 

sociais, posiciona-os vantajosamente para a realização destas funções. 

 

Considerando os potenciais contributos dos Psicólogos e Psicólogas neste âmbito, 

apresentamos, de seguida, algumas sugestões no sentido do robustecimento do documento, 

Agenda Metropolitana para o Voluntariado, nomeadamente:  
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• Inclusão de uma secção introdutória sobre aspectos gerais do voluntariado – 

definições e características, tipos de voluntariado (formal vs. informal), objectivos 

gerais, benefícios e riscos, contextos (e.g., familiar, comunitário, organizacional), 

públicos-alvo (e.g., crianças, pessoas mais velhas, minorias, vítimas de violência 

doméstica), actividades associadas (e.g., acção cívica, acção social, angariação de 

fundos, divulgação e campanhas);  

 

• Estruturação do documento no sentido da inclusão de um plano estratégico das acções 

a desenvolver, que inclua:  

 

▪ Referência à necessidade de diagnóstico de problemas e identificação de 

necessidades concretas, para as pessoas e comunidades, emergentes das situações 

de crise identificadas no ponto 1. (e.g., necessidades alimentares da população sem-

abrigo; necessidades afectivas e sociais das pessoas mais velhas que residem 

sozinhas);  

 

▪ Referência aos objectivos / metas das acções a desenvolver; à necessidade de 

identificação dos públicos-alvo e contextos prioritários para implementação de 

acções de voluntariado;   

 

▪ Referência à necessidade de identificação e selecção de perfis de voluntários/as, 

adequadas às exigências das acções a desenvolver;  

 

▪ Previsão e calendarização de planos de educação e formação para futuros/as 

voluntários, orientados para temáticas específicas (e.g., Literacia para a Saúde e 

para a Saúde Psicológica);  

 

▪ Calendarização das acções a desenvolver em função da sua relevância e urgência, 

respectivos contextos e públicos-alvo;  

 

▪ Previsão e calendarização de acções de sensibilização para a relevância do 

voluntariado dirigidas a actores e entidades da sociedade civil;  

 

▪ Inclusão e calendarização de momentos de monitorização e de avaliação dos 

resultados das acções, bem como Identificação de indicadores mensuráveis; 

 

▪ Revisão do documento na perspectiva da utilização de linguagem inclusiva (e.g., 

substituição de “seniores” por “pessoas mais velhas”);  

 

 

Por fim, gostaríamos de sublinhar a importância de considerar o papel e contributos dos 

Psicólogos e Psicólogas nos diversos pontos da Agenda, acima propostos. 

 

Reforçamos ainda disponibilidade da Ordem dos Psicólogos Portugueses para continuar a 

contribuir para um melhor esclarecimento destas matérias e para a elaboração de estratégias 

neste âmbito, sempre que considerado pertinente. 
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