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Resumo 
A ideia de investir parte do tempo livre e realizar um esforço dedicado a outra 

pessoa, uma causa ou em prol de uma comunidade, é uma prática que faz 

parte da motivação de algumas pessoas. O voluntariado consegue gerar nas 

pessoas um sentimento de bem-estar e um sentimento de contributo para uma 

dada sociedade. Nas últimas décadas, o trabalho voluntário veio passo a passo 

a assumir um protagonismo e um papel determinante, dada a sua importância, 

por conseguinte, na sociedade. Desta forma, é possível dizer-se que o 

voluntariado tem vindo a constituir um recurso valioso numa resposta às 

crescentes necessidades sociais. Este estudo pretende contribuir para o 

conhecimento nesta área, tentando compreender  a prática de voluntariado dos 

jovens com o impacte desta pratica na sociedade em que recai o estudo (Vila 

Nova de Milfontes). Para obter essa informação utilizou-se como instrumentos 

de recolha de dados a entrevista e o inquérito por questionário.  

 

Palavras-Chave: Voluntariado; jovens; empreendedorismo social; comunidade; 

sentimento de comunidade. 

 

 

 



     

 
 

 

Abstract 
The idea of investing part of your free time and making an effort for someone 

else, a cause, or for a community, is a practice that is part of some people's 

motivation. Volunteering can generate in people a sense of well-being and a 

sense of contribution to a given society.In recent decades, volunteer work has 

step by step taken on a leading role and a leading role given its importance to 

society. In this way, it can be said that volunteering has been a valuable 

resource in response to growing social needs.This study aims to contribute to 

knowledge in this area, trying to understand the act of philanthropy, and relating 

the relationship of youth volunteering practice with the impact of this practice in 

the society where the study falls (Vila Nova de Milfontes). 

To obtainthisinformation, theinterviewandthequestionnairesurveywereused as 

data collectioninstruments. 

 

Keywords: Volunteering; young, social entrepreneurship; community; 

community feeling 
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O voluntariado 

 
 

“É uma atividade relativamente incoerciva. 
Realizada com intenção de ajudar. 

Sem pensamento primário ou imediato de ganho financeiro. 
É trabalho, não divertimento.” 

Ivan Scheier (2011) 
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Introdução 
O presente estudo insere-se no âmbito do Curso de Mestrado em 

Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo, pretendendo relacionar a 

prática de voluntariado com as competências empreendedoras numa 

comunidade. Um voluntário destina parte do seu tempo e das suas 

competências a oferecer os seus serviços, sem esperar uma recompensa 

financeira. A sua origem está intimamente ligada a causas sociais e religiosas. 

O voluntariado não é um fenómeno recente, no entanto só em 2011, através do 

Ano Europeu do Voluntariado promovido pela Organização das Nações Unidas, 

é que este sofreu um grande impulso e reconhecimento por parte da 

sociedade. Na realização deste estudo adota-se uma metodologia de 

investigação tipo quantitativo num estudo exploratório e estudo de caso. 

Segundo Viera (2008) uma acção social seja ela comunitária, institucional ou 

governamental, de forma geral interfere nas condições materiais de vida duma 

população, uma intervenção social é fruto de uma concepção e praxis 

interdisciplinar. 

Nas últimas décadas, o desenvolvimento do trabalho voluntário tem vindo a 

assumir um protagonismo assim como um papel importante, dada a pertinência 

que desenvolve junto das instituições da Economia Social.  

Assume-se o voluntariado como um recurso valioso na resposta às crescentes 

necessidades sociais.  

Segundo Andrade (2014) “São as particularidades que nos classificam como 

seres únicos e especiais e que fazem parte integrante da nossa história de 

vida.”  

Por outro lado o autor Garcia (2014) defende que o direito a uma cidadania 

plena significa não ser um mero objecto de atendimento e supõe uma presença 

efectiva na dinâmica da comunidade, ser agente e não só destinatário de 

decisões sociais. 
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Acrescenta-se ainda o contributo de Faria (2018) que citando Carvalho & Dias 

(2011), defende que a qualidade de vida, o bem-estar, a manutenção das 

qualidades mentais, físicas e sociais, estão estreitamente ligados com um 

desempenho de ocupações gratificantes e significativas, encontram-se 

directamente relacionados com a actividade social, o convívio, o sentir-se 

integrado e útil na família e na comunidade. 

A mesma autora (2018) afirma que para que uma pessoa possa florescer terá 

de ter cinco características essenciais que são as emoções positivas, o 

interesse, significado envolvimento e propósito, e três das seis características 

complementares, autoestima, resiliência, autodeterminação, otimismo, relações 

positivas e vitalidade. 

O tema do voluntariado é muito vasto, podendo-se aplicar a várias situações e 

podendo-se realizar em vários contextos. Neste trabalho aprofunda-se o 

voluntariado como algo que é realizado para um bem comum, um benefício de 

uma comunidade/localidade. Ao iniciar este estudo, constrói-se uma questão 

de partida com o propósito de orientar e organiza toda a pesquisa: pretende-se 

perceber de que forma a prática de voluntariado pode ser promotora de 

competências empreendedoras. Para ajudar este fio condutor, junta-se ao 

trabalho os objetivos; compreender a pratica do voluntariado numa localidade e 

potenciar as competências empreendedoras do voluntariado no indivíduo.  

 

O trabalho desenvolvido na ótica do voluntariado, encontra-se distribuído no 

texto que a seguir se apresenta e que se divide em cinco partes. Sendo:    

A parte I dedica-se à fundamentação teórica. Nesta parte vai-se aprofundar 

como surgiu o voluntariado, relacionar algumas ideias de autores e 

compreender a sua importância. Divide-se noutro sub-tema onde se 

apresentam os conceitos de voluntariado, voluntariar-se, voluntário, 

empreendedorismo, competências empreendedoras, desenvolvimento 

comunitário, empowrment e suas categorias, comunidade, sentimento de 
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comunidade e ainda participação cívica. Apresentam-se os direitos e deveres 

da pessoas voluntaria, em que consiste o trabalho de voluntariado, exemplos 

de grupos-alvo para exercer o voluntariado, quais as motivações de um 

voluntario e o que pode um voluntario desenvolver. 

 

A parte II está o estudo empírico onde consta a problemática em questão, a 

questão de partida, os objetivos e as metodologias utilizadas. Esta segunda 

parte está dividida e aqui apresentam-se também os instrumentos utilizados 

para a compreensão do fenómeno estudado, explica-se e expõem-se os 

objetivos, metodologias assim como a questão de partida. Nesta parte é dada a 

conhecer essencialmente a realidade. 

Na parte III faz-se uma caracterização do território, onde também se apresenta 

uma tabela da densidade populacional do concelho de Odemira entre 2010 e 

2018. Compreende-se alguns fatores que caracterizam este concelho. 

Chegando à parte IV a apresentação de resultados, nomeadamente a leitura 

dos gráficos e das entrevistas. Os resultados ajudam na compreensão dos 

objetivos traçados, assim como são fundamentais para uma perceção da 

dimensão da problemática em causa. É crucial uma interpretação dos 

resultados das necessidades/barreiras do trabalho voluntário para que se 

possa elaborar um projeto de intervenção. 

Por fim na V parte, apresenta-se uma proposta de intervenção. Apresenta-se a 

fundamentação do projeto, os objetivos gerais, o plano de ação, um 

cronograma, quadro de actividades e a respetiva avaliação. Nesta fase, é 

elaborado um projeto social que visa ir de encontro às necessidades 

encontradas e assim desta forma, tenta-se minimizar as situações de risco. 
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I Parte - Enquadramento teórico 
Para compreendermos o que é o voluntariado e como este surgiu, é preciso 

compreender alguns conceitos e ir buscar informação a várias fontes como é o 

caso da psicologia. 

A psicologia comunitária tem uma característica fundamental, pois segundo 

Ornelas (2008) tem uma perspectiva ecológica, o que vem dar a compreender 

o comportamento das pessoas, assim como os seus problemas comunitários e 

sociais. Dando maior ênfase às relações sociais, o ambiente em que estão 

inseridas (social e físico), compreendendo os contextos em que as 

acções/situações decorrem e que interagem.  

Surgindo no ano de 1965, no âmbito de uma conferência de Swampscott em 

Boston, definiram-se três prioridades: primeiro intervir a nível da prevenção 

primária; segundo intervir a nível da comunidade; terceiro intervir numa 

perspectiva de mudança. Verifica-se que já nesta época se davam os primeiros 

passos numa procura de novas formas de compreender e intervir a nível social. 

Inicia-se então uma mudança social na medida em que a psicologia 

comunitária dá inicio a esta mudança ligada à acção política e às reformas 

sociais. (Ornelas, 2008). 

A psicologia comunitária tem como base sete valores pelos quais se guia: o 

bem-estar individual, o sentimento de comunidade, a justiça social, a 

participação cívica, a colaboração e fortalecimento comunitário, o respeito pela 

diversidade humana e fundamentação empírica. Na psicologia comunitária é 

realçada as potencialidades, as competências e capacidades na melhoria de 

condições de vida de um individuo, de um grupo, organização ou comunidade. 

 Numa situação de vulnerabilidade de um individuo, são promovidos 

movimentos relacionados com ajuda mútua, assim como o desenvolvimento 

social e a acção social e também politica, com o intuito de provocar uma 

mudança social e comunitária. Um individuo que se encontre numa situação de 

crise (pode ser a vários níveis, pode ser individual ou por problemas 

exteriores), pode desencadear uma culpabilização dos seus actos e um 
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sentimento de impotência na resolução, acabando por se sentir mais vulnerável 

os problemas/situações do passado, podendo desta forma serem activados e 

acrescentarem-se aos problemas já existentes no presente. Podendo assim 

contribuir para um isolamento social. (Ornelas, 2008) 

A psicologia comunitária tem como um dos seus principais objectivos, um 

aumento da melhoria de condições vida das pessoas, e relações familiares e 

pessoais, tanto a nível individual como colectivo. (Ornelas, 2008) 

Enquanto seres humanos somos fruto das escolhas que fazemos, dos 

caminhos que percorremos, das experiências (boas e menos boas) que 

vivenciamos ao longo da nossa existência. É importante reforçar a importância 

do voluntariado nos jovens. Muitas vezes o exemplo que alguns indivíduos 

mais jovens recebem dos seus pais, avós, irmãos, tios, entre outros, promove 

neles um sentimento de dever para com o próximo. Seria igualmente 

interessante desmistificar o que é isto do voluntariado e de que forma podemos 

contribuir para uma causa ou simplesmente promover um tipo de apoio numa 

determinada comunidade. 

Gleitman, Fridlund&Reisberg, (2003) citados por Almeida (2011) reforçam a 

ideia que a maioria dos voluntários fundamenta as suas acções altruístas como 

um dever humanitário e a crença de que a prática destes actos os torna 

pessoas melhores, suportando as ideias de que o comportamento humano nem 

sempre é egoísta, e que nem todas as interacções sociais podem ser 

entendidas como formas de troca ou de que ir para além das obrigações da 

reciprocidade social que já é um aspecto da condição humana. 

Seguindo a linha de pensamento de Valot (2003), o autor defende que as 

pessoas ajudam-se de varias formas e que essa ajuda mutua comunitária tem 

um impacto positivo da acção voluntária na coesão social e também contribui 

numa troca informal de saberes, fundando as suas acções nas comunidades 

locais, contribuindo para um combate à pobreza. O autor acrescenta ainda que 

o voluntariado contribui para um reconhecimento comum da necessidade dum 

desenvolvimento participativo promovendo o conceito de acção comum.  
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Como esclarece Fernandes (2013) devemos compreender a diferença entre 

doar e voluntariar. Isto é por exemplo a doação de sangue pode ser 

considerado um donativo e não o exercício de voluntariado. Estamos, portanto 

a diferenciar o que distingue o voluntariado da ação de doar. Um voluntário é, 

antes de mais um doador, sendo que doa o seu tempo em benefício de alguém 

ou algo (que pode ser uma causa), doa também as suas competências 

(profissionais/técnicas e afetivas) e ainda parte dos seus rendimentos porque 

desenvolve o seu trabalho tendo gastos. No entanto, entendemos que a 

doação de sangue ou outro tipo de doações (seja de medula óssea, órgãos, 

dinheiro ou bens) não se enquadra nas atividades de voluntariado. Então 

podemos concluir que o voluntário coloca-se ao serviço dos outros ou de uma 

causa, doando competências, tempo, afetos e não sangue, órgãos, bens ou 

dinheiro. O voluntário entrega-se dando de si e do seu tempo.  

Serão apresentadas nesta parte do trabalho definições relacionadas com o 

voluntariado. 

Selecionou-se algumas, que se considerou serem importantes mencionar no 

contexto do trabalho. 

Aborda-se o voluntariado, que contextualizando o aspeto central deste estudo 

que se relaciona com a capacitação dos agentes do voluntariado. Faz-se um 

balanço do voluntariado e as suas formas, afunilando posteriormente para as 

suas áreas de actuação, uma breve descrição dos voluntários e seus 

interesses. 

1 - Conceitos 

1.1 - Voluntariado 
O voluntariado passa a ser reconhecido legalmente no início do século XX, 

tendo, no ano de 1990, um estatuto jurídico: Lei n.º 71/98 de 3 de Novembro. 

Voluntariado é designado por um conjunto de acções de interesse social e 

comunitário, efectuadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de 

projectos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, 

das famílias e da comunidade, sendo desenvolvidos sem fins lucrativos por 

entidades públicas ou privadas. Garantindo a todos os cidadãos uma 
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participação solidária em acções de voluntariado e definir as bases do seu 

enquadramento jurídico.1 

De acordo com Gomes (2018, citando Cunha, 2014) “trabalho não remunerado, 

fornecido a terceiros com os quais o trabalhador está ligado por nenhum tipo de 

obrigação contratual, familiar ou amizade”.  

Já a autora Dal Rio (2019) caracteriza o voluntariado como sendo uma 

actividade em que o trabalho é realizado de forma espontânea e não 

remunerada por uma causa de interesse social. Considerando ainda que ao 

longo dos tempos manteve um cariz assistencialista, sendo também uma fonte 

de responsabilidade social e de exercício de cidadania. 

O voluntariado pode ser do tipo formal ou informal. Sendo que em qualquer 

uma delas poderá ser de forma regular ou ocasional. (Barbedo, 2015) 

A autora Fernandes (2018) explica: O formal desenvolve-se no âmbito de uma 

organização. Já o informal realiza-se fora do contexto organizacional e é 

também designado por apoio social ou comportamento de ajuda. Tratando-se 

de um tipo de voluntariado espontâneo, realizado em nome individual, não 

estando numa esfera institucional. A pessoa voluntária está a representar-se a 

si própria e não uma organização.  

Para Fernandes (2018) a lei portuguesa 71/98 artigo 2º que define o 

voluntariado, exclui o voluntariado informal, sendo, fora de organizações ao 

contrário da definição apresentada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), pela União Europeia (UE), pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e pela AVSO (Association for VoluntaryServiceOrganizations). Um modo 

muito válido de voluntariado e, em consequência, não são contabilizados 

aqueles indivíduos que dessa forma exercem um trabalho de cidadania ativa e 

que são um peso muito significativo no voluntariado nacional. A mesma autora 

apurando os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) 

através da sua Conta Satélite da Economia Social (CSES) 48,4% das pessoas 

que exerceram uma atividade de voluntariado foi de modo informal (INE e 

                                                           
1 Diário da republicaelectrónico – acedido a 20 de Outubro de 2019 
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Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), 2013). Um Outro 

aspeto a ter em conta seria a forma como cada país na UE encara o 

voluntariado. Um bom exemplo a ser explorado poderia ser, por exemplo, a 

Holanda que inclui o voluntariado como parte curricular no setor do ensino, 

enquanto que no nosso país o voluntariado tem a característica de ser por livre 

vontade.  

1.1.2 - Voluntariar-se 
É igualmente importante compreender o acto de se voluntariar, segundo a 

autora Fernandes (2013) voluntariar-se significa decidir atuar, reconhecendo 

uma necessidade, numa postura de responsabilidade social, sem esperar 

recompensa pecuniária, indo para lá dos deveres básicos de cada um. 

Colocando no voluntário uma responsabilidade de decidir de forma refletida 

para poder iniciar o exercício do voluntariado. Sendo um gesto de 

responsabilidade social, com uma lógica de cidadania ativa em que se vai além 

do que somos obrigados a fazer enquanto cidadãos (exemplo disso cumprir 

com as leis e os deveres impostos pela sociedade que estamos inseridos).  

1.1.3 - Voluntário 
Já um voluntário entende-se como um indivíduo que de forma livre, 

desinteressada e responsável se compromete, de acordo com as suas aptidões 

próprias e no seu tempo livre, a efectuar acções de voluntariado no âmbito de 

uma organização promotora. A qualidade de voluntário não pode, de qualquer 

forma, decorrer de relação de trabalho subordinado ou autónomo ou de 

qualquer relação de conteúdo patrimonial com a organização promotora. (Lei 

n.º 71/98, de 3 de Novembro). 

Para Fernandes (2018) é importante manter a aproximação àqueles que são 

voluntários no decorrer desse trabalho, porque a não intenção de recompensa 

pecuniária, deve ser algo que é substituído por motivação, quando isso não 

acontece os voluntários naturalmente sentem-se frustrados e desmotivam. As 

consequências poderão levar a um desinteresse de continuar essa pratica: o 

voluntariado e desistem. Então, é importante existirem formas de 

reconhecimento dos voluntários. 
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1.2 -  Empreendedorismo 
Não sendo um termo novo, tendo surgido em meados de 1945 pelo economista 

Joseph Schumpeter, defendendo ele que o empreendedorismo é algo 

desenvolvido por pessoas multifuncionais, com habilidades próprias para 

produzir e organizar recursos. 

Por outro lado a comissão Europeia e da Cultura (2005) acrescenta que 

empreendedorismo é nada mais que uma capacidade individual para colocar 

as ideias em prática, que requer criatividade, inovação e o assumir de riscos, 

assim como a capacidade para planear e gerir projectos com procurando atingir 

determinados objectivos.  

Outro ponto de vista é o do autor Viera (2018) que faz referencia ao 

empreendedorismo como algo que é para todos nós, no entanto não se realiza 

por qualquer um de nós. Quer isto dizer que nem todas as pessoas têm 

capacidade de empreender. 2 

 

 

1.2.1 - Competências Empreendedoras 
Para Isabel Guerra uma produção de conhecimentos sobre uma determinada 

realidade, a inovação no sentido da singularidade de cada caso, promovendo a 

produção de mudanças sociais e, também a formação de competências dos 

intervenientes. (Guerra, 2000) 

As competências empreendedoras podem apresentar-se de várias formas. 

Para uma melhor compreensão daquilo que se entende por competências de 

uma pessoa empreendedora abordam-se alguns pontos evidenciados no 

relatório final centro comum de investigação da comissão europeia de 

Luxemburgo (2015). Não se resumindo à criação de um negócio próprio, à 

geração de lucros privados ou à exploração comercial de novos 

mercados/produtos/processos, o empreendedorismo estende-se muito para 
                                                           
2  Ser empreendedor é ser um resolvedor de problemas e ser capaz de se 
superar a cada dia.  
https://www.empreendedor.com/como-saber-se-tem-o-que-e-preciso-para-empreender/   
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além das suas funções empresariais. Quando a definição de 

empreendedorismo junta diversas dimensões (social, cultural, ambiental e 

económica), a diversidade de conhecimentos, capacidades e atitudes que 

estão na base de uma competência de empreendedorismo sendo ainda mais 

amplo e passando a incluir competências tais como a criatividade, a 

identificação de oportunidades, a autoeficácia, a autoconfiança, a 

comunicação, a liderança, a tomada de decisão, a inovação, a 

responsabilidade, a colaboração, a geração de ideias, a resolução de 

problemas, a autonomia, a negociação e o trabalho em rede.3 

 

 

1.2.2 - Desenvolvimento Comunitário 
Segundo os autores de Empreendedorismo Social e Valores Pessoais (2016) 

“É muito mais que filantropia ou caridade na medida promove uma solução 

duradoura e sustentável para os problemas sociais.” 

Segundo a autora Godinho (2012) o termo desenvolvimento comunitário é visto 

como uma síntese em que os conhecimentos são pertinentes a várias áreas 

tais como: a economia, a psicologia, a Sociologia, e a antropologia Cultural de 

forma a serem aplicados convergentemente ao fenómeno do progresso 

humano, de forma a suscitá-lo, orientá-lo e controlá-lo. Podendo-se assumir 

que o desenvolvimento comunitário é uma técnica que assenta nos seguintes 

princípios:  

- Parte das necessidades sentidas pela população; criar ou consciencializar 

necessidades é uma das tarefas dos técnicos ou agentes do desenvolvimento 

comunitário.  

                                                           
3 Competências de Empreendedorismo: Uma Revisão de Conceitos, Políticas e Iniciativas Relatório Final 
Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia Luxemburgo, 2015 
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_Empreendedorismo/documentos/co
mpetencias_de_empreendedorismo_uma_revisao_de_conceitos_politicas_e_iniciativas_traducaodge.p
df  
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- Envolve a população no seu próprio desenvolvimento, fazendo-a tomar 

consciência de que este é obra sua e portanto deve ser feito com a sua 

adesão, o seu esforço e os seus recursos.  

- Suscita o máximo aproveitamento dos recursos locais (conhecidos e 

potenciais) tanto materiais como humanos.  

- Proporciona uma colaboração eficaz entre as populações e os serviços, 

assegurando a estes a maior rentabilidade. Sobretudo, nos casos de 

comunidades atrasadas, os serviços deparam com uma falta de recetividades 

que constitui poderoso entrave a uma ação eficiente. O desenvolvimento 

comunitário cria nas populações um espírito de recetividades e cooperação que 

constituem fatores de máximo aproveitamento dos serviços existentes.  

- Fomentando a cooperação e entreajuda, quer enquanto atitude de espírito 

quanto na organização económica e social da comunidade (cooperativas, 

centros comuns de gestão, agricultura de grupo, entre outros).  

 

 

1.2.3 - Empowerment 
Segundo os autores Villacorta & Rodrigues (2002) trata-se de um processo em 

que se pode obter acesso e controle sobre si e sobre os meios necessários 

para sua existência. 

O empowerment é entendido como a obtenção de poder e direito de escolher 

onde viver e trabalhar, assim como, ter acesso aos recursos que possibilitam a 

obtenção de novas escolhas. 

Segundo os autores Villacorta & Rodrigues (2002) trata-se de um processo em 

que se pode obter acesso e controle sobre si e sobre os meios necessários 

para sua existência. Permitindo um entendimento de especificidade e qualidade 

nas relações entre os indivíduos e a comunidade. 

  

É também descrita como teoria da participação multidimensional, como sistema 

de suporte natural, organização comunitária, participação de bairro, auto-

suficiência e auto-estima. (Ornelas, 2008) 
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Para a autora Veloso (s/d), a natureza e a intensidade que contêm as barreiras 

sociais e no seu contexto afetam as oportunidades de participação dos 

indivíduos e compromete a capacidade de iniciativa individual e coletiva. No 

entanto também esses contextos podem ser impulsionadores de processos de 

empowerment quando trazem facilidade de acesso à informação ou promovem 

oportunidades de participação e/ou liderança. É uma interação dinâmica entre 

as aspirações e competências nos indivíduos, grupos e comunidades, sendo 

que as oportunidades de participação nos contextos onde estão inseridos criam 

muitas vezes condições para o empowerment. A mesma autora refere ainda 

que falar em empowerment remete-nos para desenvolvimento da consciência 

crítica sobre a sociedade e sobre a comunidade. Referindo-se ao 

conhecimento que os indivíduos têm sobre a sua comunidade e à sua 

capacidade em compreender, questionando o contexto social e político onde 

estão inseridos. Identificando como funcionam as estruturas de poder, 

conhecendo os seus processos de decisão, ajudando a identificar os fatores 

que podem contribuir para a sua intervenção nesse contexto. A componente 

participação refere-se à ação concreta para atingir os objetivos estabelecidos. 

A participação pode traduzir-se no envolvimento em grupos de ajuda mútua, 

numa associação de pais duma escola, no local de trabalho ou em movimentos 

sociais que procuram influenciar o sistema social e político. A participação dos 

cidadãos refere-se não só à sua presença e acompanhamento na realização de 

uma atividade ou acontecimento, mas significa real possibilidade de expressar 

opiniões e contribuir para os processos de tomada de decisão. 4 

 

É ainda definido como um processo de acção social que promove a 

participação das pessoas, sendo o objectivo de um controlo individual e 

comunitário aumentado, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas. 

(Ornelas, 2008, cit. Wallerstein, 1992) 

                                                           
4 Fonte: https://andreiasveloso.wixsite.com/psiccomunitaria/empowerment  
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As estratégias para o empoderamento devem questionar quais são os âmbitos 

sociais onde se cabe incidir, que características e que oportunidades para criar 

e construir novas relações de poder. (Faria, 2018) 

1.7.1 - Categorias do empowerment 
FORMAL INTRAPESSOAL INSTRUMENTAL SUBJETIVO 

Surge quando 

as 

instituições 

apresentam 

mecanismos 

influenciando  

decisões 

públicas  

relacionados 

com os 

cidadãos e as 

suas 

instituições 

sociais, 

criando novas 

oportunidades 

para os 

cidadãos 

participarem 

em processos 

decisórios.  

  

Sentimento 

de 

competência 

da própria 

pessoa numa 

determinada 

situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade 

individual de 

participar e 

influenciar 

um 

processo de 

tomada de 

decisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidade 

para tomar 

decisões que 

resolvam os 

problemas e 

produzam os 

resultados 

desejados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://andreiasveloso.wixsite.com/psiccomunitaria/empowerment 
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Pode-se ainda afirmar, segundo Ornelas (2008) que a participação cívica e o 

empowerment estão ligados, pois o empowerment pode surgir da participação 

cívica, ou seja andam de mãos dadas. Este autor acredita ainda que as 

condições para o empowerment são criadas nos contextos em que a interacção 

dinâmica entre as aspirações e competências dos indivíduos, grupos e 

comunidades, e as oportunidades de participação, estão inseridas. (Ornelas, 

2008) 

É importante realçar ainda que o empowement comunitário está relacionado 

com a acçãocolectiva no sentido de uma melhoria da qualidade de vida de uma 

determinada comunidade, implicando uma participação dos cidadãos e das 

organizações locais na identificação de determinadas necessidades nessa 

comunidade, em prol do desenvolvimento e implementação de estratégias a fim 

de resolver essas necessidades. (Ornelas 2008, cit. Perkins e Zimmerman, 

1995) 

1.2.4 - Comunidade 
Uma comunidade é composta tanto por indivíduos como também por 

instituições.  

Segundo Faria (2018) trata-se de um espaço social mais complexo que a 

família, homogéneo, onde primam as relações estabelecidas pela proximidade 

física e o fato de que as pessoas compartilham, de forma geral uma situação 

semelhante no que se refere ao acesso a recursos e serviços, como a moradia, 

o emprego, a água e o saneamento, a educação, a saúde. 

Na linha de pensamento de Ornelas (2008) uma comunidade é promotora de 

empowerment no sentido em que ao valorizar as experiências comuns, a 

história, os interesses dos cidadãos envolvidos, está a fomentar uma maior 

ligação entre os seus membros assim como também aumenta um maior 

envolvimento dos seus participantes e um aumento do sentimento de pertença. 
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1.2.5 - Sentimento de Comunidade 
O sentimento de comunidade está ligado ao sentimento individual de pertença 

a uma dada organização, ou grupo. A pessoa sente que faz parte. Fazer parte 

de um grupo/comunidade em que a pessoa tem um sentimento recíproco de 

dar e receber apoio, sendo uma forma de aumentar o controlo pessoal, neste 

contexto a pessoa acaba por desenvolver sentimentos de afinidade, de 

identidade, assim como de integração/aceitação na comunidade, através do 

convívio com os outros. Provoca na pessoa um sentimento como se fosse um 

escudo de defesas ao isolamento e/ou solidão. (Ornelas, 2008) 

A autora Elvas (2009) defende que as pessoas desenvolvem um maior 

sentimento comunidade num grupo ou um bairro e um maior sentimento de 

identificação, controlo e influência, demonstrando uma satisfação real das 

necessidades e as capacidades do grupo, assim como a história em comum. 

Há uma noção do Sentimento de Comunidade num contexto comunitário 

específico que traz vários benefícios tanto a nível individual, como  a nível 

comunitário, contribuindo para um desenvolvimento de comunidades 

sustentáveis assim como saudáveis, desenvolvendo o capital social, através de 

relações resultando das pessoas mais próximas, nomeadamente os vizinhos, 

família e amigos.  

 

1.2.6 - Participação Cívica 
A participação cívica está relacionada com a decisão de envolvimento, 

referente a uma comunidade. Tem a ver com um envolvimento dos membros 

de uma determinada comunidade com o propósito de identificar, definir 

problemas afectos, com o intuito de se organizarem para colmatarem esses 

problemas/necessidades. (Ornelas, 2008) 

A participação cívica destaca-se ainda pela promoção de organizações de 

vizinhança ou outras, em que as pessoas de uma determinada área geográfica 

se envolvam, participem, identifiquem e debatam com o intuito de resolução de 

uma determinada necessidade comum. Promovendo a capacidade individual e 
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colectiva, a partilha de liderança e um exercício de controlo e influência dos 

seus cidadãos na vida activa da sua comunidade. É considerado um elemento 

importante na medida em que envolve não só a população/comunidade mas 

também e de uma forma consciente, todos os jovens e adolescentes para que 

tenham uma voz ativa na resolução das necessidades da comunidade 

(Ornelas, 2008) 

 

2 -  Direitos e Deveres da pessoa voluntária 
A Lei nº 71/98 é a lei que explica e define os deveres e dos direitos do 

voluntariado e das entidades organizacionais, atribuindo assim, um estatuto 

social a prática deste exercício. 

O direito do voluntário  
De acordo com Gomes (2018) o voluntário tem, o direito de ter acesso a 

formação inicial e contínua de forma a ir aperfeiçoando o seu trabalho, é-lhe 

atribuído um cartão de identificação, passa a estar enquadrado no regime do 

seguro social, exercendo funções em condições de segurança e higiene, 

dispondo faltas justificadas, quando é convocado pela organização promotora 

(em missões urgentes, situações de emergência e de calamidade publica), em 

caso de acidente ou doença contraída durante o trabalho voluntário, o 

voluntário tem direito à indeminização, pensão e subsídios, tendo também o 

direito de estabelecer com a organização um programa de voluntariado, e de 

ser reembolsado pelas gastos no exercício de uma atividade projetada pela 

entidade, dentro dos limites instituídos pela organização.  

O dever do voluntário 
Quanto aos deveres, o voluntário tem o dever de conhecer as normas que 

regulam a entidade, ser isento, solidário e diligente, deve ter formação 

contínua, participando em formações sobre o trabalho de voluntariado que 

realiza, zelar pela boa utilização de materiais, equipamentos, bens e utensílios, 

manter a colaboração e o exercício do voluntariado, de acordo com o 

estabelecido com a entidade promotora, estar devidamente identificado no 
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exercício das suas funções e de entre a panóplia de concepções constantes 

como preocupação de âmbito deontológico, destaca-se o respeito pela esfera 

eminentemente privada do ser humano. (Diário da Republica eletronico) 

 

2.1 - Em que consiste o trabalho de voluntariado? 
-Ajudar, auxiliar, oferecer-se, dedicar-se aos outros; 

-Oferecer-se para realizar algo; 

-Preocupar-se com os outros; 

-Pessoa que ajuda no que for preciso e no que estiver ao seu alcance; 

-Ajudar quem necessita, pessoas em carência; 

-Ajudar o próximo; 

-Ajudar pessoas, Instituições ou associações; 

-Criar disponibilidade para ajudar pessoas, disponibilizar o seu tempo  

-Oferecer o seu serviço à comunidade; 

-Voluntariar-se, para ajudar pessoas; 

-Fazer algo de livre vontade; 

-Alguém que realiza uma acção de livre vontade; 

-Prestar auxilio sem pedir nada em troca, prestar serviços; 

-Ajuda por iniciativa própria sem ter em vista compensações, benefícios 
materiais; 

-Tipo de trabalho que se faz sem esperar receber em troca bens materiais; 

-Esquecer bens materiais e família; 

-Trabalho não remunerado; 

-Trabalho que se faz por gosto; 

-O trabalho voluntario é uma realização pessoal; 

-Acção de solidariedade; 

-Cooperação; 
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-Colaboração; 

-Acção Social; 

-Ajudar a sociedade; 

-Pode ser dentro ou fora do país (Esdime, 2003) 

2.1.1 - Exemplos de grupos-alvo para exercer o voluntariado 
Animais 

Crianças e Jovens  

Famílias 

Migrantes e Minorias 

Pessoas com Deficiência 

Pessoas hospitalizadas 

Pessoas que Exercem a Prostituição 

Pessoas Sem-abrigo 

Reclusos 

Seniores 

Vítimas de Violência Doméstica (Fernandes, 2018) 

 

 

2.1.2 - Quais as motivações de um voluntário? 
-Gostar do que faz; 

-Gostar de ajudar, de conhecer novas pessoas e lugares; 

-Gostar de ajudar e ser ajudado; 

-Fazer sempre melhor; 

-Ter o prazer de ver os outros bem dispostos com o realizado; 

-Querer ir para o campo e vê-lo limpo; 

-Ter prazer naquilo que se realiza; 

-Criar amizades com pessoas de todo o mundo; 
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-Gosta de conhecer novas culturas; 

-Estar desempregado; 

-Ter novas experiências; 

-Achar que algo estranho se passa e tentar fazer melhor; 

-A motivação é algo que se desperta em qualquer pessoa, isto é, para que haja 

motivação é necessário que a pessoa tenha imaginação optimista e força 

própria a fim de defender as suas próprias ideias (Esdime, 2003) 

 

2.1.3 - O que pode um voluntário desenvolver? 
Um voluntário pode desenvolver actividades direccionadas para a população 

em geral, para os jovens, para os necessitados, para os idosos, natureza, 

cultura, para tudo.  

-Bombeiros, Cruz Vermelha, Exército; 

Ajudar a conservar o ambiente; 

-Em todas as áreas sociais; 

-Ajudar na protecção dos animais; 

-Dador de sangue; 

-Doar um órgão; 

-Promover actividades de entretenimento; 

-Contribuir para o bem-estar dos outros; 

-Auxiliar pessoas com deficiência; (Esdime, 2003) 
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II Parte – Estudo Empírico 

Caracterização dos participantes 
É um trabalho desenvolvido num universo de 38 inquiridos voluntarios, na 

recolha de dados de resposta aos questionários. Contou-se com a 

parceria/colaboração de alguns dos voluntários envolvidos no projeto “Viver 

Milfontes”. Com idades compreendidas entre os 18 anos e os 62 anos de 

idade. Entre homens e mulheres, com diversas formações académicas, parte 

delas formações superiores. Para o estudo em questão não foi relevante as 

variáveis: a idade, o género, nem o estado civil de cada participante. Por ser 

um grupo tão vasto e tão rico de experiências, foi possível despertar o 

interesse nestas pessoas para colaborarem com este estudo. Encontrou-se 

indivíduos com as mais diversas atividades profissionais, desde professores, 

estudantes, domésticas, assistentes operacionais, bombeiros profissionais, 

empregado de balcão, carteiro, bancário, entre outros. Estas pessoas têm um 

objetivo em comum: participar nas atividades e empoderar esta comunidade 

sempre que lhes é possível, tentam realizar aquilo que é idealizado, para que 

não fique apenas por uma vontade ou desejo. Dão voz às ideias que sejam 

para minimizar os obstáculos sociais. São pessoas de vários estratos sociais e 

económicos que pretendem uma harmonização e equidade na sua zona de 

convívio. Acreditam que juntos podem fazer a diferença, e ora se juntam para 

fazer teatros de rua com o intuito de “apenas” entreter a comunidade e/ou os 

visitantes desta localidade, como também se juntam de forma graciosa para 

recolha de alimentos para quem por diversas razões (o que em tempos de 

pandemia se verificou com bastante ênfase). O fenómeno da pobreza não é 

recente e estas pessoas sabem-no, por isso tentam encontrar estratégias para 

que seja colmatado, criando uma rede solidária para conseguirem chegar a 

toda a comunidade, com o sentido de responsabilidade social, o lema destas 

pessoas é “estamos cá para ajudar”. Principalmente numa época em que o 
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mundo parece ter ficado virado ao contrário (devido à pandemia) é bastante 

evidente, os laços de entre ajuda existentes nesta comunidade.  

A problemática 
Este é um projeto que se realiza na localidade de Vila Nova de Milfontes, por 

voluntários da localidade, com o objetivo de unir e reforçar os laços da 

população residente, a fim de combater a solidão social e também as 

desigualdades sociais, promovendo actividades de cariz solidário. São alguns 

destes milfontenses que identificam algumas das realidades/necessidades na 

comunidade e unem esforços para encontrar uma solução. Muitas vezes o 

alerta é dado por terceiros (pessoas próximas das situações que sinalizam, ou 

outras vezes é a própria pessoa/família a identificar as suas necessidades e 

pede apoio). Algumas destas pessoas voluntárias são porta-voz e 

consideradas “lideres” deste projeto, das quais 5 também se prontificaram a 

colaborar neste trabalho, respondendo cada uma delas a uma entrevista. 

Portanto este trabalho contou com a participação de 38 voluntários para 

responder aos inquéritos por questionário da escala de competências 

empreendedoras e 5 dos voluntários organizadores para responder à entrevista 

semi estruturada. Sempre que há um pedido de ajuda/apoio, a comunidade 

junta-se para dar resposta, sendo com bens alimentares, em géneros (roupa, 

enxoval de bebé, utensílios de casa, pequenos moveis e electrodomésticos, 

entre outros) e por vezes também com propostas de atividade profissional. Não 

é relevante quem procura esse suporte na comunidade, o que interessa é que 

esse pedido chega a esta comunidade e por isso é logo colocada em prática 

uma rede de apoio imediato. É importante dizer que ao presente momento 

(como já foi referido anteriormente, atravessa-se uma situação de pandemia), 

para além da rede de suporte nesta comunidade, começaram a chegar pedidos 

de apoio de outras localidades e sempre que possível é alargado este apoio 

também para outras comunidades. Apelando-se à boa vontade de todo o 

cidadão comum, ao comercio local, assim como às instituições locais.  

São estas pessoas que tornam possível a continuidade desta rede de apoio por 

uma causa maior. 
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Questão de partida  
Por ser um tema tão vasto e tão rico a nível de conhecimentos e experiências 

no terreno, em que muitas vezes a comunidade passa os seus ensinamentos a 

várias gerações optou-se por uma questão de partida que fosse de em 

encontro à prática do voluntariado e a sua vertente de competências 

empreendedoras, sendo então a questão de partida deste estudo:  

               ¶ “De que modo a prática de voluntariado pode ser promotora de 

competências empreendedoras numa comunidade?” 

 Os objetivos 
Perante esta questão de partida fez sentido traçar objetivos que levassem a 

compreender a pratica do voluntariado, assim como potenciar as competências 

empreendedoras do voluntariado no individuo. 

O objetivo geral  
O presente estudo tem como finalidade explorar a pratica do voluntariado, 

assim o objetivo geral passa por: 

¶ Compreender a pratica do voluntariado numa comunidade 

O objetivo especifico 
O objetivo especifico deste estudo é: 

           ¶ Potenciar as competências empreendedores do voluntariado no 

individuo 

Este tema pela sua diversidade de atuação desperta interesse em benefício de 

uma compreender melhor o voluntariado aplicando-se a uma 

causa/comunidade. E esta oportunidade resultou aquando da admissão no 

Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo em que foi 

perceptível fazer algo para compreender as dificuldades e necessidades desta 

comunidade, estudando-a. 

A localidade de Vila Nova de Milfontes foi palco do estudo em questão. 
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Considerações éticas 
Ao dar inicio a todo o processo de recolha de informação, foi cuidadosamente 

explicado aos potenciais participantes voluntárias os objetivos do estudo, o seu 

enquadramento, assim como a sua total confidencialidade e anonimato. Foram 

também informados sobre o direito de poderem desistir do estudo, a qualquer 

momento sem penalização e sem dar qualquer justificação, os participantes 

assinaram um termo de consentimento informado, livre e esclarecido. Toda a 

informação recolhida do estudo, além de fornecidas oralmente em conversas 

informais (antes da pandemia), também se entregou um documento de 

informação a cada um dos participantes (anexo VI). Ressalva-se que toda esta 

informação foi sendo reforçada pela investigadora no decorrer do estudo. 

Numa investigação quantitativa com recurso a uma entrevista semiestruturada, 

em que são evidenciados alguns aspetos pessoais dos intervenientes, foi 

necessário garantir a privacidade das informações que foram dadas a 

conhecer, tendo-se salvaguardado a identificação de cada participante. Neste 

sentido, foi garantido o anonimato de todos os participantes, assim como a 

confidencialidade das informações prestadas. Toda a informação recolhida 

ficou atribuída com um código a cada um dos participantes e guardada num 

local distinto dos consentimentos informados. 

 

Metodologias 
Tratando-se, portanto de uma investigação de carácter exploratório com uma 

escala quantitativa, para análise e avaliação do voluntariado, foi necessário 

clarificar os passos a seguir. Já com o intuito de explorar esta temática, foi 

crucial estabelecer contato com alguns intervenientes. Sendo a investigadora 

da mesma localidade (Vila Nova de Milfontes) o que facilitou o processo. Seria 

preciso gerir dois grupos distintos de intervenientes: os voluntários da 

comunidade e os também voluntários que organizam, dão vida a este projeto.  

Conseguiu-se para a recolha de dados, entrevistar cinco dos organizadores, e 

nos momentos da aplicação dos inquéritos por questionário reuniu-se trinta e 

oito voluntários. Todo o trabalho de campo decorreu antes da pandemia, após 
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se verificar a presença desta, o estudo passou a ser desenvolvido com a ajuda 

das novas tecnologias. 

Estudo exploratório, tipo quantitativo 
É realizado um estudo exploratório e de caso, tipo quantitativo, numa amostra 

representativa de um universo de 38 voluntários, aplicou-se o instrumento de 

recolha de informação; o inquérito por questionário de competências 

empreendedoras. Entrevistou-se também 5 dos organizadores/representantes 

do grupo de voluntários. Sendo então estes os instrumentos utilizados para a 

recolha de informação. Em relação ao inquérito por questionário, foram 

distribuídos em suporte de papel por alguns dos participantes e posteriormente 

recolhidos, para que tivessem tempo de responder e para que o fizessem com 

calma e tranquilamente.  

Para a autora Barbosa (2012), este tipo de investigação tem como objetivo 

relatar os factos, explicando-os, proporcionando um conhecimento acerca do 

fenómeno que se estuda. Esta autora diz ainda que é necessário uma 

avaliação, acrescentando que o objetivo geral de um estudo é acima de tudo 

explorar, descrever, explicar e por fim uma avaliação e/ou uma transformação. 

Outro prisma, têm Gerhardt & Silveira (2009) que esclarecem de forme simples 

que as amostras são por norma consideradas representativas da população, 

tornando os resultados, um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. 

Numa pesquisa quantitativa centra-se a objetividade. A realidade só pode ser 

compreendida tendo como base a análise de dados brutos, recolhidos de forma 

neutra e com o auxílio de instrumentos padronizados. Na pesquisa quantitativa 

recorre-se à linguagem matemática para que se possa descrever as causas de 

um fenómeno. Acrescentam ainda que neste tipo de pesquisa o objetivo passa 

por proporcionar maior familiaridade com o problema, tendo em vista a torná-lo 

mais explícito. Na grande maioria destas pesquisas envolve levantamento 

bibliográfico; entrevistas às pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e por fim uma análise de exemplos que estimulem para  

uma melhor compreensão. Sendo classificadas como: pesquisa bibliográfica e 

estudo de caso. Ressaltam ainda que qualquer trabalho científico é iniciado 
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com uma pesquisa bibliográfica, permitindo ao pesquisador 

conhecer/compreender o que já foi feito sobre o assunto. Há no entanto 

pesquisas científicas baseadas unicamente na pesquisa bibliográfica, 

procurando apenas referências teóricas publicadas com o intuito de recolher 

informações e/ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 

se procura uma determinada resposta. 

 Também é retratado pela autora Catarino (2017) como sendo um instrumento 

que procura uma caraterização dos indivíduos e/ou grupos de uma 

determinada comunidade e pretendendo assim realizar uma identificação das 

suas necessidades tal como das suas capacidades, confrontando-as com as 

suas condições existenciais e também com as respostas sociais existentes. 

 

Instrumentos utilizados 

Entrevista 
 As entrevistas, foram cuidadosamente elaboradas em suporte digital e 

enviadas a cinco dos organizadores/representantes do grupo de voluntários. 

Tendo sido numa época extremamente difícil e complicada para todos – devido 

à pandemia que se instalou - esta foi a forma encontrada para dar seguimento 

ao trabalho que já vinha a ser desenvolvido. Num ano atípico em que se gerou 

a pandemia, o contacto presencial tornou-se numa tarefa pouco recomendada, 

então a solução passou pela elaboração de entrevistas semiabertas para dar a 

possibilidade aos intervenientes de responderem àquilo que lhes era colocado, 

como também lhes deu margem de  abertura para desenvolverem cada uma 

das questões.  

 

Inquérito por questionário 
 

 “O objetivo do inquérito consiste no conhecimento das condições que 

são decisivas para apreciar a necessidade (…)” Robertis (2011) 
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De acordo com Gerhardt & Silveira (2009) a pesquisa científica resulta de um 

inquérito ou exame minucioso, realizado objetivamente para resolver um 

problema, recorrendo a procedimentos científicos. Investiga-se uma pessoa ou 

grupo capacitado (sujeito da investigação), sendo abordado um aspecto da 

realidade (objeto da investigação), para explorá-la (investigação exploratória). 

Para desenvolver uma pesquisa, é necessário selecionar o método de 

pesquisa que se vai utilizar. Segundo as características da pesquisa, poderão 

ser escolhidas diferentes modalidades de pesquisa, A pesquisa possibilita uma 

aproximação e um entendimento da realidade a investigar, num processo 

permanentemente inacabado. Processa-se através de aproximações 

sucessivas da realidade.  

Procedeu-se à utilização da escala de competências empreendedoras da 

autora Faria, (2010), para se compreender que competências possuem os 

voluntários da amostra em questão.  

A autora Carvalho (2016) refere que uma análise dos resultados, sendo a 

última etapa do trabalho de pesquisa, é uma consequência das etapas 

anteriores, estão todas elas ligadas entre si. Tendo o objetivo de pesquisa 

definida, finaliza-se então com a análise dos resultados.  

Ainda a mesma autora defende que de uma forma geral, uma análise de dados 

é iniciada logo através de estudos descritivos, sendo utilizados métodos 

numéricos e métodos gráficos como o objetivo de resumir um conjunto de 

dados, de forma a possibilitar transformar um conjunto de dados em 

informação. Sendo possível construir gráficos para analisar somente a 

distribuição de uma variável, ou uma distribuição conjunta de várias variáveis, 

tanto qualitativas como quantitativas, como é o caso o presente estudo. 

 

É utilizada então uma escala de competências empreendedoras com 5 

variáveis. Sendo: 

1 -não concordo; 
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 2 -concordo pouco; 

 3 - concordo; 

  4 - concordo muito  

  5 - concordo muitíssimo. 

III Parte - Caracterização do território 
O concelho de Odemira caracteriza-se pela imensa diversidade paisagística, 

estendendo-se entre a planície, a serra e o mar, o rio Mira e a barragem de 

Santa Clara, conferem um colorido especial. A localidade de Vila Nova de 

Milfontes pertence a Odemira que é sede de concelho, sendo o maior 

município com uma extensão territorial de todo o país com 1.720,25 km2 de 

área, apesar de ter apenas pouco mais de 26 mil habitantes. 

Integra-se administrativamente no Distrito de Beja, pertencendo ao Alentejo 

Litoral e ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Criado 

em 1995, após um curto período em que manteve o estatuto de Área de 

Paisagem Protegida, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina (PNSACV) abrange a faixa litoral dos concelhos de Sines, Odemira, 

Aljezur e Vila do Bispo. O território do concelho de Odemira, caracterizado pela 

sua pela diversidade paisagística, que se estende entre a planície, a serra e o 

mar, divide-se por 13 freguesias, cada uma com as suas particularidades: 

Relíquias, Sabóia, São Luís, São Martinho das Amoreiras, Vila Nova de 

Milfontes, Luzianes-Gare, Boavista dos Pinheiros, Longueira/Almograve,Colos, 

Santa Clara-a-Velha, São Salvador e Santa Maria, São Teotónio e Vale 

Santiago.5 

Nesta zona litoral ocorre também o grosso da produção pecuária 

(fundamentalmente a produção de bovinos da raça Limousine e de Holstein 

Frísia) e o fundamental da produção agrícola do território, designadamente a 

horticultura, fruticultura e floricultura intensiva. Toda esta área beneficia da 

                                                           
5 Câmara Municipal de Odemira – Diagnóstico Social 2015 
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infraestrutura de rega do rio Mira. Neste espaço encontramos aindaalguns dos 

principais aglomerados urbanos do Concelho, tais como S. Teotónio, Boavista 

dos Pinheiros, Odemira e S. Luís. Esta faixa central corresponde ao espaço 

dos serviços públicos, das principais unidades comerciais e dos principais 

parques de fixação de empresas. 

Na faixa interior do concelho, marcada por uma orografia bastante acidentada, 

é palco para a maior mancha florestal do país, seja ela autóctone (sobreiro e 

azinheira), seja ela exótica (como o eucalipto). Beneficiando de um micro 

climadurante o ano. 6 

 

Vila Nova de Milfontes pertence a este concelho que é limitado a oeste pelo 

Oceano Atlântico, a sul pelo Algarve (concelhos de Aljezur, Monchique e 

Silves) e a norte e Oeste pelos concelhos de Sines, Santiago do Cacém 

(Alentejo Litoral) e Ourique (Baixo Alentejo) e está integrado na região Alentejo 

(NUTS 2), na sub-região do Alentejo Litoral (NUTS 3). 

Os aglomerados de São Teotónio, Colos, Sabóia e Vila Nova de Milfontes, 

constituem espaços urbanos que agregam e suportam territórios envolventes, 

gerando assim uma sustentabilidade demográfica mais alargada do que a 

opção pela centralidade única de Odemira. 

São lugares que, por via dos serviços de educação (identificados como os 

espaços de oferta até ao 12.º ano de escolaridade e concentram serviços 

(públicos e privados). 

A freguesia de Vila Nova de Milfontes destaca-se das outras, com um 

crescimento populacional de 55,9% entre 1991 e 2011. 

Em 2013, 12,4% da população residente do concelho de Odemira era 

estrangeira com estatuto legal de residente. Entre 2008 e 2013, ao contrário da 

tendência nacional, em Odemira a população estrangeira com estatuto legal de 

residente cresceu fortemente – de 7,5% para 12,4%. 

                                                           
6 Câmara Municipal de Odemira – Diagnóstico Social 2015 
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Já no ano de 2019 e segundo a informação publicada pelo site de Odemira 

Online (2020), a Vila de Odemira foi destino imigratório para cerca de 8157 

imigrantes oriundos de várias localidades dentro e fora da Europa, 

nomeadamente 70 paises. Conta-se as chegadas mais acentuadas de 

indivíduos vindos da Bulgária, Alemanha, Ucrânia, Reino Unido, Tailandia, 

India, Nepal e Brasil, que já estão com estatuto legal de residência.7 

Estes números resultam da oferta de trabalho desta região, a nível de infra 

estruturas ligadas ao sector primário. É muito frequente nesta zona, existir 

campos dedicados a esta actividade económica, que por sua vez diversifica a 

oferta de trabalho. No concelho de Odemira o sector primário continua a ter um 

peso muito expressivo na população empregada (22,9%), particularmente se 

comparado com o valor médio de Portugal (3,1%). 

Em Odemira, entre 2001 e 2011, cresceu 1,4%, contrariando a tendência 

habitual que nas últimas décadas se vem verificando em Portugal e nas 

sociedades ocidentais em geral. O crescente aproveitamento do perímetro de 

rega do Mira, com a instalação de novas produções agrícolas de carácter 

intensivo e matriz exportadora (hortícolas, frutícolas e florícolas), concorreu 

para esta situação singular. No sector secundário, a população empregada em 

Odemira reduziu 6,5%. A crise económica, com impacto directo na actividade 

imobiliária e na perda de importância económica do sector da construção civil, 

terá sido determinante para esta evolução negativa. 

No sector terciário o peso da população empregada cresceu 5,1%. A actividade 

turística tem certamente um papel importante nesta tendência. O alojamento 

                                                           
7 De acordo com a informação recentemente publicada, pela Pordata e SEF, o Concelho de Odemira foi em 2019, o destino 

imigratório de 8 157 imigrantes. Depois de Vila do Bispo e Albufeira, o concelho de Odemira é o terceiro concelho do País que 
percentualmente pela população, mais acolhe imigrantes residentes com estatuto legal. 

Estima-se que no concelho de Odemira a População vinda do exterior corresponda em 2019 a 33,1 % da população do concelho. Em 
2008 correspondia a 7,5%. 
Odemira acolhe Pessoas de 70 países. Da Europa, a principal proveniência vem da Bulgária com 1.019 Pessoas (420 Homens e 599 
Mulheres), segue-se a Alemanha com 495 Pessoas (233 Homens e 262 Mulheres), Ucrânia (324 Pessoas (128 Homens e 196 
Mulheres), Reino Unido com 324 Pessoas (128 Homens e 196 Mulheres), Holanda com 185 Pessoas (97 Homens e 88 Mulheres). 
Fora da Europa a maior comunidade veio do Nepal com 1.776 Pessoas (1.306 Homens e 470 Mulheres), segue-se a comunidade 
indiana, com 1.634 Pessoas (1 471 Homens e 163 Mulheres), a Tailandesa com 882 Pessoas (660 Homens e 222 Mulheres) e Brasil 
com 274 Pessoas (111 Homens e 163 Mulheres). 
A população total vinda do exterior das nossas fronteiras, que Portugal acolhe para viver corresponde a 588.976 Pessoas, no ano de 
2019. 
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apresenta alterações substanciais ao longo dos últimos anos, com o turismo 

em espaço rural a conhecer um crescimento assinalável em número de 

unidades e de camas turísticas, potenciando outras actividades como a 

restauração ou a animação turística. Mas é preciso considerar outras 

actividades importantes ao nível dos cuidados pessoais, associadas às 

respostas sociais desenvolvidas por Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (co-financiadas pelo Estado) e que têm sido responsáveis pela criação 

de um número apreciável de empregos. 

Odemira é o concelho do Alentejo Litoral com o ganho médio mensal mais 

reduzido (854,2 €) nos trabalhadores por conta de outrem. Apenas nas 

actividades que se enquadram no sector primário, aparece como um dos 

concelhos com maior ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de 

outrem. Há uma tendência geral para que os trabalhadores com níveis de 

escolaridade e de qualificação superiores tenham também ganhos mais 

elevados. O poder de compra per capita no concelho de Odemira representa 

71,8 % da média nacional. Contudo, quando se analisa a evolução do poder de 

compra per capita entre 1993 e 2011, percebe-se que Odemira (30,0) foi o 

concelho que mais progrediu no contexto do Alentejo Litoral. 8 

 

                                                           
8Informação retirada da Carta Social Odemira 2018 
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3.1 - Tabela da densidade populacional do concelho de Odemira entre 
2010 e 2018 

Fonte: Pordata 

(https://www.pordata.pt/Municipios/Quadro+Resumo/Odemira-252199) 

 

 

IV Parte – Resultados  

4. Resultados da aplicação de  inquérito por questionário  
Nos resultados obtidos compreende-se que: 

Seguindo a linha de pensamento de Fernandes (2018) importa compreender 

que o voluntariado sazonal que decorre em alturas do ano específicas (como 

por exemplo no âmbito do Festival Andanças no Verão, o do Banco Alimentar 



 

 

duas vezes por ano ou o 

desenvolve-se através de uma ação cont

 

4.1 – Análise dos resultados em g
Com os resultados desses inquéritos conseguiu

competências empreendedoras dos voluntários. Posteriormente a esta análise, 

selecionou-se e contactou

privilegiados, com o propósito de sustentar

empreendedoras. Pretendeu

metodologia de projeto, a realização de um plano de ação, que possibilite a 

resposta à questão de partida.

 

À primeira questão da escala de 

consideram-me uma pessoa com “

A maioria dos inquiridos respondeu na avaliação 3, sendo que concorda. Numa 

escala de 0 a 5, como se observa no gráfico, a verde está 60% das r

a roxo 32% e 8% a bordeaux. Não havendo lugar de respostas na cor azul.

 

Gráfico 1 - Pessoa com visão 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

 
duas vezes por ano ou o Rock in Rio). Já o voluntariado de longa duração 

se através de uma ação continuada no tempo.  

Análise dos resultados em gráficos 
Com os resultados desses inquéritos conseguiu-se verificar algumas das 

competências empreendedoras dos voluntários. Posteriormente a esta análise, 

se e contactou-se outros informantes que se considerou 

privilegiados, com o propósito de sustentar o diagnóstico de necessidades 

empreendedoras. Pretendeu-se com este estudo, que se encontra inserido na 

metodologia de projeto, a realização de um plano de ação, que possibilite a 

questão de partida.  

a escala de competências empreendedora: “

me uma pessoa com “visão (previsão ou antecipação do futuro)

A maioria dos inquiridos respondeu na avaliação 3, sendo que concorda. Numa 

escala de 0 a 5, como se observa no gráfico, a verde está 60% das r

a roxo 32% e 8% a bordeaux. Não havendo lugar de respostas na cor azul.

Pessoa com visão  

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

0% 8%
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). Já o voluntariado de longa duração 

se verificar algumas das 

competências empreendedoras dos voluntários. Posteriormente a esta análise, 

se outros informantes que se considerou 

o diagnóstico de necessidades 

se com este estudo, que se encontra inserido na 

metodologia de projeto, a realização de um plano de ação, que possibilite a 

competências empreendedora: “Os outros 

(previsão ou antecipação do futuro).” 

A maioria dos inquiridos respondeu na avaliação 3, sendo que concorda. Numa 

escala de 0 a 5, como se observa no gráfico, a verde está 60% das respostas, 

a roxo 32% e 8% a bordeaux. Não havendo lugar de respostas na cor azul. 

 



 

 

Informação recolhida entre 03

 

 

Na segunda questão a maioria dos 

questão: “Adapto-me com facilidade à adversidade de situações.”

Observando o gráfico verifica

figura, seguindo-se da cor verde e só depois surgem as cores azul e bordeaux

em quantidades iguais. 

Gráfico 2 - Facilidade à adversidade de situações

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

 

Relativamente à questão

as minhas ideias.” 

A maioria afirma que concorda muito.

contraste das cores, a roxo temos a maioria que concorda muito, seguindo

cor verde em concorda. Já as opções de resposta concordo pouco e concordo 

muitíssimo estão em pé de igualdade. 

 
Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

Na segunda questão a maioria dos inquiridos respondeu que concorda muito à 

me com facilidade à adversidade de situações.”

Observando o gráfico verifica-se que a cor roxa abrange a grande parte da 

se da cor verde e só depois surgem as cores azul e bordeaux

Facilidade à adversidade de situações 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

Relativamente à questão: “Sei que consigo levar os outros a concordarem co

maioria afirma que concorda muito. Observando o gráfico é percetível o 

contraste das cores, a roxo temos a maioria que concorda muito, seguindo

cor verde em concorda. Já as opções de resposta concordo pouco e concordo 

estão em pé de igualdade.  

1 2 3 4 5

    

- 33 - 

inquiridos respondeu que concorda muito à 

me com facilidade à adversidade de situações.” 

se que a cor roxa abrange a grande parte da 

se da cor verde e só depois surgem as cores azul e bordeaux 

 

concordarem com 

Observando o gráfico é percetível o 

contraste das cores, a roxo temos a maioria que concorda muito, seguindo-se a 

cor verde em concorda. Já as opções de resposta concordo pouco e concordo 
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Gráfico 3 - Concordar com as minhas ideias 

 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

Na quarta questão relacionada com: “Considero-me uma pessoa dinâmica e 

proactiva.” 

A maioria dos inquiridos respondeu que concorda, seguindo-se da quarta 

opção de resposta que concorda muito. Neste gráfico apenas se observa 3 

cores, o que equivale a 3 respostas das 5 opções. Roxo, verde e bordeaux 

respetivamente.  

Gráfico 4 - Pessoa dinâmica e proactiva 

 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 
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1 2 3 4 5



 

 

Relativamente à quinta questão em que se trata

próprio.” 

Na maior parte das pessoas inquiridas respondeu que concordava, seguindo

se de concordo muito. Nas 5 opções de resposta, observa

gráfico está a verde, esta cor equivale à terceira opção de resposta (concordo). 

Seguindo-se roxo, azul e bordea

Gráfico 5 - Confiança em mim próprio

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

Quanto à questão número 6, que 

sabe gerir o seu tempo.”

A maioria diz que concorda

muito na cor roxa. Em azul e bordeaux encontram

concordo pouco e concordo muitíssimo.

 
Relativamente à quinta questão em que se trata: “Tenho confiança em mim 

maior parte das pessoas inquiridas respondeu que concordava, seguindo

Nas 5 opções de resposta, observa-se que metade do 

gráfico está a verde, esta cor equivale à terceira opção de resposta (concordo). 

se roxo, azul e bordeaux respetivamente. 

Confiança em mim próprio 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

Quanto à questão número 6, que se prende: “Considero-me uma pessoa que 

.” 

maioria diz que concorda na cor verde do gráfico, seguindo-se de concordo 

Em azul e bordeaux encontram-se as opções de resposta 

concordo pouco e concordo muitíssimo. 

1 2 3 4 5
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confiança em mim 

maior parte das pessoas inquiridas respondeu que concordava, seguindo-

se que metade do 

gráfico está a verde, esta cor equivale à terceira opção de resposta (concordo). 

 

me uma pessoa que 

se de concordo 

se as opções de resposta 



 

 

Gráfico 6 – Gestão de tempo

Fonte: escala de competências empree

Informação recolhida entre 03

 

Na sétima questão: “Sou uma pessoa que assume 

uma oportunidade”. 

 Concordando com a afirmação na sua grande maioria

verde e concordando muito

opção de resposta concordo pouco e por ultimo a opção concordo muitíssimo 

em azul. 

 

Gráfico 7- Pessoa que assume o risco de tentar agarrar uma oportunidade

Fonte: escala de competências empreendedoras (Far

4

 
tempo 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

Sou uma pessoa que assume o risco de tentar agarrar 

Concordando com a afirmação na sua grande maioria, observamos na cor 

e concordando muito, a roxo nas respostas adquiridas. Seguindo

opção de resposta concordo pouco e por ultimo a opção concordo muitíssimo 

essoa que assume o risco de tentar agarrar uma oportunidade 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

1
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o risco de tentar agarrar 

, observamos na cor 

Seguindo-se da 

opção de resposta concordo pouco e por ultimo a opção concordo muitíssimo 
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Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

 

Em oitavo lugar surge a questão: “Tenho facilidade em escutar e colocar-me na 

perspetiva do outro.” 

 Nesta questão a grande maioria responde que concorda muito, sendo 55% do 

gráfico.Observa-se ainda no gráfico a resposta concordo com 26% do gráfico, 

11% pertence à opção de resposta concordo muitíssimo e por fim 8% na opção 

concordo pouco. 

Gráfico 8 - Coloco-me na perspetiva do outro 

 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

 

Em nono lugar da escala vem a questão: “Seja qual for a situação procuro 

sempre agir com retidão e honestidade.” 

Neste gráfico observa-se as respostas muito próximas. A maioria está a verde 

em concordo, de seguida está azul coma opção concordo muitíssimo. Na cor 

bordeaux a opção concordo pouco. 

1
0%

2
8%

3
26%

4
55%

5
11%



 

 

Gráfico 9 - Retidão e honestidade

 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

No décimo lugar: “Procuro cumprir 

realizar sempre as tarefas propostas

 Nesta questão a maioria diz que concorda, seguindo

por fim a opção de resposta concordo muitíssimo

Gráfico 10-  Manter a ordem

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

1 2

 
Retidão e honestidade 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

Procuro cumprir as regras e manter a ordem de modo a 

realizar sempre as tarefas propostas.” 

Nesta questão a maioria diz que concorda, seguindo-se que concorda muito

por fim a opção de resposta concordo muitíssimo.  

Manter a ordem 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

1 2 3 4 5
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as regras e manter a ordem de modo a 

se que concorda muito e 
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Relativamente à questão onze: “Nunca desisto das minhas ideias ou tarefas.” 

A maiorias dos inquiridos responde que concorda como se observa a verde no 

gráfico, seguindo-se de concorda muito com a cor roxa. Com resultados iguais 

estão as cores azul e bordeaux. 

Gráfico 11 - Ideias e tarefas 

 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

 

Na questão número 12 trata-se: “Qualquer que seja a situação tento adotar 

uma atitude compreensiva.” 

Sendo que a maioria responde que concorda na cor verde do gráfico, verifica-

se uma proximidade de respostas em concorda muito na cor roxa. Em azul 

aparece a resposta concordo muitíssimo. Bordeaux está a representar a 

resposta concordo pouco. 
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Gráfico 12 - Atitude compreensiva

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

Ao analisar a questão 13 em 

preocupa-se com os outros

Constata-se que as respostas estão muito próximas

centra-se na cor verde que concorda, seguindo

concordo muitíssimo a azul

minoria neste gráfico. 

Gráfico 13 - Preocupo-me com os outros

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

 
Atitude compreensiva 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

Ao analisar a questão 13 em que se questiona: “Sou uma pessoa que 

se com os outros.” 

se que as respostas estão muito próximas entre elas,

que concorda, seguindo-se de concordo muito

a azul. Por fim surge a cor bordeaux a representar a 

me com os outros 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 
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Sou uma pessoa que pensa e 

entre elas, a maioria 

se de concordo muito a roxo e 

Por fim surge a cor bordeaux a representar a 

 



 

 

Na décima quarta questão, pergunta

trabalhadora.” 

 A maioria diz que concorda muito com a afirmação

do gráfico, seguindo-se da resposta concordo

para concordo muitíssimo e por último a cor bordeaux 

Gráfico 14 - Sou trabalhador

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

Na questão 15: “Sinto-me motivado para me realizar

Sendo que as respostas estão mui

concordância como está na cor verde

A azul está representado concordo muitíssimo e por fim a cor bordeaux 

concordo pouco. 

 
Na décima quarta questão, pergunta-se: “Sou conhecido por ser uma pessoa

A maioria diz que concorda muito com a afirmação como representa a cor roxa 

se da resposta concordo a cor verde. Segue

para concordo muitíssimo e por último a cor bordeaux concordo pouco.

Sou trabalhador 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

me motivado para me realizar profissionalmente

que as respostas estão muito próximas, a maioria das respostas para a 

como está na cor verde, seguindo-se concordo muito

A azul está representado concordo muitíssimo e por fim a cor bordeaux 
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Sou conhecido por ser uma pessoa 

como representa a cor roxa 

Segue-se a cor azul 

concordo pouco. 

 

profissionalmente.”  

a maioria das respostas para a 

se concordo muito na cor roxa. 

A azul está representado concordo muitíssimo e por fim a cor bordeaux 
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Gráfico 15 - Realização profissional

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

Quanto à questão 16, trata

naquilo que faz.” 

As respostas também aqui

concordo a verde com 37%

concordo muitíssimo a azul com 26%

cor bordeaux concordo pouco. 

Gráfico 16 - Empenho e cuidado

Fonte: escala de competências empreendedo

32%

26%

 
Realização profissional 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

Quanto à questão 16, trata-se: “Sou uma pessoa que se empenha com cuidado 

também aqui estão próximas umas das outras: em prime

a verde com 37%, em segundo concordo muito a roxo com 32%

a azul com 26%. Os restantes 5% pertence ao grupo da 

cor bordeaux concordo pouco.  

Empenho e cuidado 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 
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37%
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que se empenha com cuidado 

próximas umas das outras: em primeiro lugar 

a roxo com 32% e 

Os restantes 5% pertence ao grupo da 
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Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

 

Na questão 17 confronta-se: “Frequentemente digo a mim próprio para não 

desanimar e seguir.” 

 As respostas andam próximas entre concorda no numero 3 do gráfico e 

concorda muito no numero 4 como representa o gráfico.  

 

Gráfico 17 - Animo 

 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

 

À questão 18: “Nunca me escapa uma boa oportunidade de investimento.”  

A esmagadora maioria diz que concorda como representa a cor verde do 

gráfico, seguindo-se em segundo lugar a opção que concorda pouco a 

bordeaux. Segue-se a cor roxa concordo muito e a azul a opção de resposta 

concordo muitíssimo. 

1 2 3 4 5



 

 

Gráfico 18 - Oportunidade 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

Chegando à questão 19 tenta

forma autónoma.” 

 Ao que foi respondido em maioria que concorda

verde, seguido de concorda muito

respostas estão as cores bordeaux e azul.

Gráfico 19 - Planeamento 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

Na vigésima questão: “Sou 

 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

Chegando à questão 19 tenta-se perceber: “Gosto de planear e trabalhar de 

Ao que foi respondido em maioria que concorda como mostra o gráfi

, seguido de concorda muito a roxo. Por último com igualdade de 

respostas estão as cores bordeaux e azul. 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

Sou capaz de mudar e planificar uma mudança
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planear e trabalhar de 

como mostra o gráfico na cor 

Por último com igualdade de 

 

capaz de mudar e planificar uma mudança.” 
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 A maioria diz que concorda

na cor roxa. A bordeaux e a azul estão as minorias de resposta do gráfico

Gráfico 20 - Mudança 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

A questão 21 vai tentar perceber

sempre colaborante.” 

 As respostas dividem-se apenas em duas: as duas maiorias respondem que 

concorda- a verde e concorda muito

concorda muitíssimo em igual percentagem.

estão as cores azul e bordeaux, concordo

respetivamente. 

Gráfico 21 - Trabalho em grupo

 
A maioria diz que concorda com a cor verde, seguindo-se de concorda muito

A bordeaux e a azul estão as minorias de resposta do gráfico

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

A questão 21 vai tentar perceber: “Gosto de trabalhar em grupo

se apenas em duas: as duas maiorias respondem que 

e concorda muito – a roxa, seguindo-se concorda pouco e 

concorda muitíssimo em igual percentagem. Também em igual percentagem 

estão as cores azul e bordeaux, concordo muitíssimo e concordo pouco 

Trabalho em grupo 
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se de concorda muito 

A bordeaux e a azul estão as minorias de resposta do gráfico 

 

trabalhar em grupo e procuro ser 

se apenas em duas: as duas maiorias respondem que 

se concorda pouco e 

Também em igual percentagem 

muitíssimo e concordo pouco 
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Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

 

À questão 22: “Mantenho a calma e consigo pensar e trabalhar em situações 

de tensão.” 

A maioria responde que concorda como representa a cor verde. Segue-se a cor 

bordeaux na opção concordo pouco e a cor roxa em concordo muito. Por fim 

está a cor azul com concordo muitíssimo.  

Gráfico 22 - Situações de tensão 

 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

 

Na questão 23: “Não tenho medo de tomar uma atitude arrojada.” 

  A maioria dos inquiridos responde que concorda como se observa 61% a 

verde no gráfico e a segunda maioria diz que concorda muito representado 

com 18% a roxo do gráfico. Por fim a cor bordeaux com 13% concordo pouco e 

a azul com 8% concordo muitíssimo. 
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Série5 Série4 Série3 Série2 Série1



 

 

Gráfico 23 - Atitude arrojada

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

Passando para a questão 24

dos outros.” 

 Na maioria das respostas é a concordância que prevalece

cor verde refletindo 55% das respostas

com 32%, a bordeaux com 10% das respostas para concordo pouco

em azul e com 3% está a opção de resposta concordo muitíssimo. 

 
Atitude arrojada 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

Passando para a questão 24: “Expresso bem as minhas ideias e capto 

Na maioria das respostas é a concordância que prevalece como se observa a 

cor verde refletindo 55% das respostas, seguindo-se concordo muito

com 32%, a bordeaux com 10% das respostas para concordo pouco

em azul e com 3% está a opção de resposta concordo muitíssimo. 

0% 13%

61%

18%

8%
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Expresso bem as minhas ideias e capto atenção 

como se observa a 

do muito a roxo 

com 32%, a bordeaux com 10% das respostas para concordo pouco. Por fim 

em azul e com 3% está a opção de resposta concordo muitíssimo.  
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Gráfico 24 - Captar atenção 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

Relativamente à questão 25 tenta

sociais positivas com facilidade.”

Sendo que a maioria das respostas 

gráfico no número 3, passando para a co

estão o número 5 com concordo 

respetivamente. 

Gráfico 25 - Criar relações sociais

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

1 2

 
 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

Relativamente à questão 25 tenta-se compreender: “Consigo criar relações 

sociais positivas com facilidade.” 

Sendo que a maioria das respostas se centra na concordância como mostra o 

, passando para a concordo muito no número 4

estão o número 5 com concordo muitíssimo e no número 2 concordo pouco 

Criar relações sociais 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

0% 10%

55%

32%

3%
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: “Consigo criar relações 

como mostra o 

no número 4. Por último 

muitíssimo e no número 2 concordo pouco 
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Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

 

Na questão 26 o tema é o humor: “Sou considerada uma pessoa com bom 

sentido de humor.” 

Ao observar o gráfico na cor verde a maioria das respostas é a concordância 

que prevalece, seguindo-se de concordo muito na cor roxo. Em igualdade de 

respostas encontra-se a cor azul em concordo muitíssimo e bordeaux para 

concordo pouco. 

Gráfico 26 - Humor 

 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

 

Passando para a questão 27 pretende-se saber: “Não tenho por hábito adiar o 

que pode fazer hoje.” 

 A grande maioria das pessoas responde que concorda como retrata o gráfico 

na cor verde. Segue-se a cor roxa com concordo muito. Em igual percentagem 

está a cor azul para concordo muito e por fim a cor bordeaux com concordo 

pouco. 
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Gráfico 27 - Adiar o que posso fazer

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

Ao chegar à questão 28:

 A maioria das respostas concorda

seguindo-se de concorda muito

muitíssimo e a bordeaux concordo pouco.

Gráfico 28 - Aptidão 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

4

 
Adiar o que posso fazer 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

: “Tenho aptidão para evoluir em grupo.” 

A maioria das respostas concorda observando-se na cor verde do gráfico,

de concorda muito na cor roxa. Por último a azul concordo 

muitíssimo e a bordeaux concordo pouco. 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 
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se na cor verde do gráfico, 

Por último a azul concordo 
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Na questão 29 deste inquérito

pormenor.” 

 As respostas concordo a verde

como nos revela o gráfico.

apenas 5 respostas do universo de 38 e por fim a cor bordeaux com concordo 

pouco com 3 das respostas.

Gráfico 29 - Atenção ao pormenor

Fonte: escala de competências empreendedora

Informação recolhida entre 03

 

Ao abordar a questão 30 com o tema responsabilidade

sentido de responsabilidade

 As respostas, na sua maioria recaem sobre a concordância na cor verde, 

seguidas de concordo muito com a cor roxa, como mostram

verifica-se concordo muitíssimo e termina na cor bordeaux com concordo 

pouco. 

 
Na questão 29 deste inquérito: “Sou uma pessoa que presta atenção ao 

a verde e concordo muito a roxo estão muito próximas, 

como nos revela o gráfico. Observa-se a cor azul em concordo muitíssimo com 

apenas 5 respostas do universo de 38 e por fim a cor bordeaux com concordo 

pouco com 3 das respostas. 

Atenção ao pormenor 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

Ao abordar a questão 30 com o tema responsabilidade: “Sou uma pessoa com 

sentido de responsabilidade. “ 

As respostas, na sua maioria recaem sobre a concordância na cor verde, 

do muito com a cor roxa, como mostram o gráfico.

se concordo muitíssimo e termina na cor bordeaux com concordo 
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presta atenção ao 

estão muito próximas, 

se a cor azul em concordo muitíssimo com 

apenas 5 respostas do universo de 38 e por fim a cor bordeaux com concordo 

 

Sou uma pessoa com 

As respostas, na sua maioria recaem sobre a concordância na cor verde, 

o gráfico. Em azul 

se concordo muitíssimo e termina na cor bordeaux com concordo 



 

 

Gráfico 30 - Responsabilidade

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 

 

Chegando à questão 31 fala

“Consideram-me uma pessoa 

Esta questão está particularmente diferenciada das outras quanto às suas 

respostas, pois numa escala de 1 a 5, apenas 

resposta  a 3 e a 4, sendo concordo

respetivamente. 

Gráfico 31 - Criatividade e inovação

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

4

 
Responsabilidade 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

Chegando à questão 31 fala-se na pessoa ser considerada pelos outros

me uma pessoa criativa e inovadora.” 

particularmente diferenciada das outras quanto às suas 

respostas, pois numa escala de 1 a 5, apenas foram utilizadas

a 3 e a 4, sendo concordo na cor verde e concordo muito

Criatividade e inovação 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 
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a pessoa ser considerada pelos outros: 

particularmente diferenciada das outras quanto às suas 

foram utilizadas as opções de 

e concordo muito na cor roxa 

 



 

 

Informação recolhida entre 03

Relativamente à questão 32

tomar decisões.” 

O gráfico mostra que na sua maioria de respostas a concordância

prevalece com 50% das respostas,

com 34%. Com percentagem igual verifica

concordo pouco a bordeaux ambas com 8%.

Gráfico 32 - Sei o que quero 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

Na questão 33 fala-se de aptidões

planear, coordenar e organizar empreendimentos

Esta a questão mostra 

verifica na esmagadora maioria com a cor verde

opção concordo muito, com igual percentagem de respostas observa

bordeaux concordo pouco e azul com concordo muitíssimo.

 
Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

Relativamente à questão 32: “Sei aquilo que quero, pelo que não me aflige 

a sua maioria de respostas a concordância

com 50% das respostas, seguindo-se de concorda muito

Com percentagem igual verifica-se concordo muitíssimo a azul e 

concordo pouco a bordeaux ambas com 8%. 

 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

se de aptidões: “Sou uma pessoa com aptidões para 

planear, coordenar e organizar empreendimentos.” 

 a concordância como aquela que prevalece

verifica na esmagadora maioria com a cor verde. Seguindo-se a cor roxa para a 

, com igual percentagem de respostas observa

bordeaux concordo pouco e azul com concordo muitíssimo. 

0%8%

50%

34%

8%
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Sei aquilo que quero, pelo que não me aflige 

a sua maioria de respostas a concordância a cor verde 

se de concorda muito na cor roxa 

se concordo muitíssimo a azul e 

 

: “Sou uma pessoa com aptidões para 

aquela que prevalece como se 

cor roxa para a 

, com igual percentagem de respostas observa-se a cor 



 

 

Gráfico 33 - Pessoa com aptidão

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

Na questão 34: “Face um empreendimento sou capaz de desenvolver e apoiar 

a sua utilização adequada ao contexto de trabalho.”

Neste universo de respostas também prevalece a concordância

verifica na cor verde, segui

cor azul concordo muitíssimo e a bordeaux concordo pouco.

Gráfico 34 - Contexto de trabalho

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 
Pessoa com aptidão 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

: “Face um empreendimento sou capaz de desenvolver e apoiar 

a sua utilização adequada ao contexto de trabalho.” 

Neste universo de respostas também prevalece a concordância

seguindo-se de concordo muito na cor roxa

cor azul concordo muitíssimo e a bordeaux concordo pouco. 

Contexto de trabalho 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 
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: “Face um empreendimento sou capaz de desenvolver e apoiar 

Neste universo de respostas também prevalece a concordância como se 

na cor roxa. Por fim na 

 



 

 

Na penúltima questão trata

aos meus empreendimentos

 Nesta questão a maioria diz que concorda

a cor verde 55%, seguindo

concordo muitíssimo com 11% e 5% a bordeaux em concordo pouco.

Gráfico 35 - Formação e técnica

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

Chegada à última questão, trata

para alcançar o sucesso

E nesta questão a esmagadora maioria de respostas centra

com a cor verde, sendo 63% 

muito a roxo com 24% é a segunda com mais percentag

opção concordo muito a azul 

com apenas 3% das respostas.

 
ima questão trata-se: “O meu conhecimento e formação técnica face 

aos meus empreendimentos.” 

Nesta questão a maioria diz que concorda sendo representado no gráfico com 

, seguindo-se de concordo muito na cor roxa 29%

íssimo com 11% e 5% a bordeaux em concordo pouco.

Formação e técnica 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

ltima questão, trata-se: “Considero-me uma pessoa determinada 

alcançar o sucesso. 

E nesta questão a esmagadora maioria de respostas centra-se em concordo

, sendo 63% como se observa no gráfico, a opção concordo 

é a segunda com mais percentagem. Em minoria está a 

a azul com 10% e terminando na opção concordo pouco 

com apenas 3% das respostas. 
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conhecimento e formação técnica face 

sendo representado no gráfico com 

na cor roxa 29%. A azul em 

íssimo com 11% e 5% a bordeaux em concordo pouco. 

 

me uma pessoa determinada 

se em concordo 

omo se observa no gráfico, a opção concordo 

em. Em minoria está a 

com 10% e terminando na opção concordo pouco 



 

 

Gráfico 36 - Determinação 

Fonte: escala de competências empreendedoras (Faria, 2010)

Informação recolhida entre 03

 

 

Aspetos relevantes dos inquéritos
Considera-se importante realçar alguns resultados dos

questionário, que deram origem aos

considera interessante 

compreender outros aspetos nomeadamente a importância desta escala

forma como alguns participantes reagiram ao interpretar as questões

uma escala de cinco opções (não concordo, concordo, concordo muito e 

concordo muitíssimo), a opção do meio (concordo) f

respostas a mais utilizad

à vontade, ou tinha mais afinidade como aquilo que estava escrito

optava por outra opção de resposta. De uma forma geral as opções de 

resposta concordo e concordo muito foram as mais utilizadas

algumas questões em que as respostas na opção concordo e concordo muito 

andaram de mãos dadas, tendo sido em igual 

intervalo. Claramente se compreende que os 

questões. 

4
24%

 

escala de competências empreendedoras (Faria, 2010) 

Informação recolhida entre 03-2020 e 05-2020 

dos inquéritos 
importante realçar alguns resultados dos inquéritos por 

questionário, que deram origem aos gráficos deste estudo. Assim como

 fazer uma leitura para além destes resultados, 

er outros aspetos nomeadamente a importância desta escala

forma como alguns participantes reagiram ao interpretar as questões

uma escala de cinco opções (não concordo, concordo, concordo muito e 

), a opção do meio (concordo) foi em grande parte das 

respostas a mais utilizada. Noutras questões, em que o inquirido se sentia mais 

, ou tinha mais afinidade como aquilo que estava escrito

optava por outra opção de resposta. De uma forma geral as opções de 

cordo e concordo muito foram as mais utilizadas

algumas questões em que as respostas na opção concordo e concordo muito 

andaram de mãos dadas, tendo sido em igual número, ou pouca diferença

Claramente se compreende que os inquiridos se identificam com as 
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inquéritos por 

gráficos deste estudo. Assim como se 

fazer uma leitura para além destes resultados, 

er outros aspetos nomeadamente a importância desta escala e a 

forma como alguns participantes reagiram ao interpretar as questões. Sendo 

uma escala de cinco opções (não concordo, concordo, concordo muito e 

oi em grande parte das 

em que o inquirido se sentia mais 

, ou tinha mais afinidade como aquilo que estava escrito, é que 

optava por outra opção de resposta. De uma forma geral as opções de 

cordo e concordo muito foram as mais utilizadas. Destacando 

algumas questões em que as respostas na opção concordo e concordo muito 

, ou pouca diferença de 

inquiridos se identificam com as 
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Veja-se algumas questões: 

Questão 12 

“Qualquer que seja a situação tento adoptar uma atitude compreensiva.” 

No universo de 38 respostas, 14 foram para “concordo” e 13 foram para 

“concordo muito”.  

Questão 13 

“Sou uma pessoa que pensa e se preocupa com os outros.” 

Nesta questão observa-se 12 respostas para “concordo” e 13 para “concordo 

muito”. 

Questão 15 

“Sinto-me motivado para me realizar profissionalmente” 

Dos 38 inquiridos, 16 responderam “concordo” e 15 “concordo muito”. 

Questão 16 

“Sou uma pessoa que se empenha com cuidado naquilo que faz”. 

Também aqui as respostas andam próximas, sendo 14 para “concordo e 12 

para “concordo muito”. 

Questão 21 

“Gosto de trabalhar em grupo e procuro ser sempre colaborante.” 

Nesta questão registou-se um número igual de respostas: 15 tanto para 

“concordo” como também para “concordo muito”. 

Sendo este inquérito por questionário, numa escala de questionário de 

competências empreendedoras é de referir que não houve nenhuma resposta 

para a opção “não concordo”. De uma forma geral os participantes reviam-se 

nas questões e nas opções que dispunham como ferramenta de resposta. Nos 

casos em que foi possível presenciar o preenchimento desta escala, foi 
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perceptível a concordância dos participantes, ao lerem o documento. Por vezes 

a dificuldade residia naquelas questões em que era solicitado a opinião sobre a 

forma como os outros viam a pessoa, por exemplo na primeira questão: “Os 

outros consideram-me uma pessoa com “visão” (previsão ou antecipação do 

futuro)”.  

4.2  – Resultados da análise das entrevistas realizadas  
A entrevista pela sua natureza, ajuda-nos na percepção da problemática em si. 

Quivy e Champenhoudt (2005) clarificam que é uma técnica que nos auxilia 

para uma variedade de trabalhos de investigação social. 

“Trata-se de pessoas que, pela sua posição, acção ou responsabilidades, têm 
um bom conhecimento do problema.”  

A entrevista permite compreender, permite-nos uma descoberta dos factos. 

Durante o tratamento da recolha de informação dos agentes privilegiados de 

informação, verificou-se ser transversal existir algum sentimento de impotência 

e ansiedade neste grupo. Quando se está inserido numa sociedade com 

algumas lacunas tende-se a deixar transparecer por vezes algum tipo de 

desconforto no sentido das desigualdades sociais e isto foi sentido ao longo 

das conversas informais. É de salientar que houve dados recolhidos em 

contexto de lazer, colocando os informadores numa posição mais confortável e 

com uma menor pressão sobre os factos. 

4.2.1 Análise de conteúdos das entrevistas 
Numa sequência de nove questões abertas e semi-abertas, procurou-se 

compreender algumas questões e situações relativamente à estrutura e 

desempenho do grupo, assim como algumas emoções que foram surgindo e 

emergindo por vezes nas entrelinhas. 

Quando se questiona a este grupo, há quanto tempo fazem parte dele, as 

respostas variam entre um ano e os quatro anos. Houve pessoas a dizer que 

há já mais tempo que interagem com o grupo e as suas atividades, no entanto 

duma forma pouco formal, que só mais recentemente é que abraçaram este 

projeto quase a tempo inteiro, de forma a fazerem parte da organização do 

mesmo.  
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Para iniciar a entrevista, começou-se por saber:  

Questão 1 – Tempo de integração no grupo 
 “Há quanto tempo colabora neste grupo de voluntários de Vila Nova de 
Milfontes?” 

As respostas foram variando consoante o tempo de entrega de cada 

entrevistado, sendo o mais recente de um ano e o mais extenso de quatro 

anos. 

Questão 2 - Divulgação 
Questionou-se na segunda questão, sobre a forma como é dada a conhecer 

aos demais, as atividades que se vão realizando:  

 “Como divulgam as actividades?” 

As respostas são idênticas; nas redes sociais e de “boca em boca”. É uma 

localidade pequena e tem-se conseguido fazer a divulgação cada vez maior. 

Questão 3 – Voluntariado recente ou antigo 
Na terceira questão que é de carácter fechado (sim e/ou não), apenas é 

solicitada a informação: 

 “O voluntariado é recente na sua vida?” 

Os informadores confirmam que o voluntariado é algo que não é recente nas 

suas vidas. Sendo todas as respostas como “não”. Entende-se com esta 

questão, que antes dos voluntários abraçarem este projeto, já praticavam o 

voluntariado de outras formas. 

Questão 4 – Atividades e comunidade 
Ao chegar à quarta questão, procura-se saber se as atividades desenvolvidas 

aproximam a comunidade: 

  “Sente que as actividades desenvolvidas aproximam a comunidade?” 

 As respostas são unânimes: todos os entrevistados estão de acordo 

acrescentando ainda: “só assim este projeto faz sentido”. Existe uma relação 

próxima entre estas pessoas, uma relação que vai para além daquilo que 
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descrito e transportado para o papel, tratar-se-ia de um exemplo de 

companheirismo. 

Questão 5 -  Competências de voluntariado 
Na entrevista colocou-se na questão número cinco:  

 “Que competências são necessárias para integrar o grupo de voluntariado?” 

Foram enumeradas algumas das qualidades que os informadores privilegiados 

consideram importantes tais como a entre ajuda, espírito de equipa, vontade de 

ajudar o próximo, entre outros. 

Questão 6 -  As dificuldades 
Questionou-se também, na sexta questão, acerca das dificuldades na prática 

do voluntariado: 

  “Quais são as maiores dificuldades na prática do voluntariado?” 

 O sentimento de impotência foi uma das dificuldades apontadas, aliando-se à 

falta de recurso humanos. Foi descrito ainda “todo o cidadão comum deveria 

ser ensinado a doar-se (…) Por vezes a maior dificuldade é a falta de 

oportunidades para todos.” 

Questão 7 – As oportunidades 
Na sétima questão:  

“Que oportunidades têm sentido?” 

 Pretendeu-se compreender quais foram as oportunidades sentidas e foram 

descritas algumas como por exemplo o sentimento de dever cumprido, os 

afectos, criação de laços entre a comunidade. 

Acrescentam que “às vezes a solidão desencadeia todo o resto, porque os 

apoios que damos (a titulo voluntário) não são só em géneros mas também em 

afetos.”  

Questão 8 – Os apoios 
À oitava questão, dos apoios existentes, foram apontadas algumas lacunas a 

nível camarário e da própria junta de freguesia.  
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 “Em relação aos apoios, que tipo de apoios são necessários?” 

Nesta questão, os entrevistados apontam vários exemplos. Os apoios podem 

ser de diversas naturezas; apoio estatal, apoio ao nível camarário, apoio no 

sentido de uma maior rede de contactos e de proximidade. Não tem a ver com 

orientação politica, o que estes voluntários desejam é que as entidades locais, 

sejam elas mais recentes ou mais antigas na comunidade, que assumam um 

compromisso com as gentes que dão vida a este território.  

 

Questão 9 – O futuro 
Chegando à nona e ultima questão:  

 “Quanto ao futuro, o que esperam?” 

Espera-se mais união, compreensão e entreajuda pelo próximo. 

Esta é uma questão difícil de responder. Estes voluntários desejam que “as 

coisas melhorem”. No entanto nesta fase em que o mundo se encontra (veja-se 

a pandemia), o que seria espectável, são respostas unânimes. Todos 

exclamam os seus desejos que passam por melhores oportunidades para 

todos aqueles que neste momento atravessam algumas dificuldades. 

 

Aspetos relevantes das entrevistas 
Faz-se uma retrospectiva do trabalho desenvolvido e tenta-se olhar e perceber 

quanto ao futuro, um horizonte que, dizem eles, é difícil ter perspectivas 

animadoras numa altura tão dura e complexa dos nossos dias. Vivem-se 

tempos de que não há memória, uma pandemia que deixou a descoberto 

muitas fragilidades sociais. Por muitas competências sociais que este grupo de 

voluntários tenha, e venham adquirindo ao longo do tempo e que também vão 

adquirindo com a experiência, sentem que fica sempre algo por fazer, algo a 

melhorar. Estes voluntários esperam que num futuro próximo, aquele que 

vamos construindo para os nossos filhos e netos, talvez lá mais à frente, num 
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futuro que se deseja mais promissor, se possa alcançar uma sociedade com 

uma melhor equidade e mais igualitária. 

As respostas deste grupo de voluntários vão de encontro umas às outras; 

numa época em que o mundo atravessa uma pandemia, não se avizinham 

melhores oportunidades: “mais amor, compreensão e esperança” são palavras 

de ordem. São tempos difíceis mas “vamos ter fé”, dizem eles. É difícil imaginar 

o que por aí vem, se o agora está complicado para algumas famílias, o que 

está por vir poderá ser ainda mais assustador, pois há muita gente a ficar em 

casa sem trabalho. Ficar sem rendimentos, mesmo que baixos, será 

complicado de suportar e torna-se ainda mais dificil de gerir.  

Para quem acompanha de perto estas actividades de voluntariado percebe que 

ainda há muito a fazer. Que “isto” de se voluntariar é muito mais do que “ajudar 

os pobrezinhos”. Compreendeu-se que esta nova vida num tempo que deixou 

tudo do avesso, mostrou que por vezes também aqueles que ajudam e 

contribuem para uma igualdade de oportunidades, também eles necessitam de 

uma mão amiga. As pessoas de classe média que até aqui nunca se viram em 

situações de pedir ajuda, viram-se agora num desespero de ficar sem os seus 

rendimentos (uma reviravolta causada pela pandemia). Assistiu-se a situações 

complicadas em que os apoios sociais tardavam em aparecer (e que por vezes 

eram inexistentes), pessoas que nem sempre têm uma retaguarda familiar com 

quem possam contar numa determinada fase da sua vida. Foram relatadas 

diversas situações ao longo destes meses de pesquisa e aprofundamento 

desta temática - o voluntariado – neste contexto em especifico. Ser voluntário é 

lidar diariamente com o sofrimento e ansiedade do próximo. A pessoa que faz 

esta entrega, esta escolha e este modo de viver, não consegue separar-se de 

tudo o que vê e sente, é como se passasse a fazer parte de um todo. Estas 

pessoas não conseguem ir para suas casas e abstraírem-se de todo o resto. 

Elas vão para suas casas mas levam consigo, muitas vezes, o sentimento de 

impotência, de quererem fazer mais e não conseguirem. Algo difícil de explicar. 

Uma luta que vai continuando muito para além daquilo que é visível aos nossos 

olhos, percebe-se que há muita pobreza escondida e envergonhada. São 
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mencionados casos de pedidos de ajuda em que as pessoas por vergonha vão 

“arrastando” a situação de uma determinada necessidade, por exemplo bens 

alimentares. Muitas vezes quando os pedidos chegam a estes voluntários, é 

quando já não existe comida em casa, ou quando começa a faltar para os 

filhos.  

Note-se que estas informações devidamente sem identificação, são relatadas 

ao longo de conversas informais da entrevistadora com os entrevistados, em 

abordagens relacionadas com a pesquisa em questão. Relativamente às 

entrevistas, os voluntários cingiram-se apenas e só a responder ao que era 

questionado, tendo o máximo cuidado de não se deixarem levar e não 

relatarem casos concretos e nem levantar qualquer suspeita de identidades.   

Este grupo de voluntários, iniciou o seu percurso fazendo actividades de rua e 

não só, para e na comunidade. Com o passar dos meses foram alargando os 

seus horizontes, tornando-se num grupo mais coeso e abraçando novos 

projetos, nomeadamente esta ajuda ao próximo.  

 

4.3 Análise global dos inquéritos e entrevistas 
Os resultados obtidos neste estudo ressaltam à vista que há um caminho a 

fortificar na área social. É um caminho já iniciado mas ainda fragmentado, com 

um processo longo a percorrer.  

Seguindo o raciocínio de António (2015) um projeto social é um exercício de 

cidadania, no sentido em que vai para além do seu campo de vivência, 

envolvendo as pessoas, facilitando uma transposição de barreiras e/ou 

preconceitos em benefício do outro. Um projeto desta natureza é um meio para 

que haja maior consciencialização do indivíduo e da comunidade diante do 

papel que ele próprio desempenha na sociedade, além de despertar o 

sentimento de solidariedade. O referido autor acrescenta também que um 

projeto social nasce de um desejo em que uma ou mais pessoas, pretendem 

mudar uma realidade que vivem e conhecem. Emergindo de uma necessidade 

social, surge a ideia de mudança e começa a fazer sentido a elaboração de um 
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projeto para dar resposta a um problema em concreto. Para isso é necessário 

conhecer bem a realidade, os problemas, as dificuldades, como tal torna-se 

imperativo efectuar uma boa pesquisa para levantamento dos principais dados.  

Desta forma, tornou-se crucial para o presente estudo, aplicar um inquérito por 

questionário a trinta e oito voluntários, assim como a entrevista a cinco dos 

voluntários organizadores do grupo, com o intuito de conhecer e aprofundar as 

necessidades sentidas no terreno. Para uma melhor compreensão da 

realidade, foram também desenvolvidas diversas conversas informais entre a 

investigadora e todo o grupo de voluntários, em diversas ocasiões, de forma a 

enquadra-se melhor e conseguir absorver o máximo de informação possível, 

essencialmente aquela informação que não vem no inquérito por questionário, 

nem nas entrevistas. As respostas às entrevistas foram dadas 

preferencialmente em torno do abstrato, respondendo apenas ao que era 

questionado, não dando abertura para informação além do pretendido, sempre 

com o objectivo de salvaguardar identidades e por sua vez ferir excitabilidades, 

por opção dos voluntários envolvidos. Tal como a autora Robertis (2011) 

sugere – o respeito pela confidencialidade. Grande parte das informações 

fornecidas, tiveram origem em conversas informais. Note-se que todo o 

trabalho de campo realizou-se antes da pandemia, após se verificar a sua 

presença desta, a investigação deste estudo passou a ser desenvolvida dando 

prioridade às novas tecnologias, recorrendo a encontros presenciais quando 

estritamente necessário.  

Ao longo do percurso de pesquisa, nas conversas informais que foram 

decorrendo, os voluntários iam descrevendo situações que tiveram 

conhecimento. Contavam algumas das necessidades mais sentidas por quem 

os procurava em busca de auxilio, descreveram como resolviam as situações 

em conjunto com quem os procurava, tornando assim uma intervenção direta. 

Para Robertis (2011) uma intervenção direta é aquela em que a intervenção se 

desenvolve numa relação frente a frente. Desta forma, o grupo de voluntários 

desenvolve uma intervenção direta, existindo uma troca de informação, dando 

origem a que houvesse uma proximidade entre a comunidade.  
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O trabalho destes voluntários é reconhecido pela comunidade, é uma 

intervenção que mesmo não sendo realizada por técnicos especializados, 

segue algumas normas, nomeadamente cinco etapas. Tal como defende 

Ribeirinho (2013), é um processo continuo que é desenvolvido em escala de 

um a cinco. Começando por compreender a realidade social, a segunda etapa 

é a interpretação dessa realidade, na terceira etapa faz-se um plano de 

intervenção, em quarto lugar executa-se o plano propriamente dito, para que 

em quinto e ultimo lugar se proceda a uma avaliação. Estas cinco etapas vão-

se completando entre elas, sendo que há sempre lugar para ajustes e 

alterações, por vezes há informações que vão chegando ao longo do processo. 

V Parte  – A proposta de intervenção 

5 - Proposta de projeto de intervenção 
Nem sempre a vida decorre de uma forma linear, por vezes surgem imprevistos 

que nos fazem recorrer ao auxilio de outras pessoas, nomeadamente o 

voluntariado. As respostas sociais nem sempre são imediatas e nem sempre é 

possível abranger todos aqueles que delas necessitam. Por tudo isto é 

importante a existente deste tipo de iniciativas – o voluntariado nas 

comunidades. 

5.1 - Fundamentação do projeto 
Após a realização do diagnóstico, procede-se à finalidade do projecto, assim 

como definir objetivos. Pois segundo a autora Isabel Guerra (2000) “O que 

interessa é saber se as finalidades do projecto estão claramente definidas e se 

os objectivos estão formulados em termos suficientemente operacionais”.   

É preciso ter em conta que segundo esta autora (2000) “As finalidades indicam 

a razão de ser de um projecto e a contribuição que ele pode trazer aos 

problemas e às situações que se torna necessário transformar”.  

Já o autor Ander-Egg (1995) defende que os objectivos estratégicos do 

trabalho social, enquadram-se no “objectivos tácticos ou modalidades do 

trabalho social”. Distinguindo três modalidades operativas ou objectos tácticos, 

sendo eles: a acção assistencial, a acção reabilitadora e a acção preventiva.  
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No âmbito a temática o voluntariado e através do diagnóstico, compreendeu-se 

a necessidade de existir uma maior interacção entre toda a comunidade. Surgiu 

então a necessidade de perceber de que forma se pode exercer o voluntariado 

neste contexto de comunidade melhorando o impacte que isso tem no dia a 

dia, e na forma como encaram a vida e o futuro.  

É um tema que está sempre actual, uma vez que se vai tornando cada vez 

mais evidente o aumento da percentagem do número de pessoas que 

procuram respostas na comunidade e a necessidade de ajustar as essas 

respostas às necessidades/expetativas de quem vem em busca desse apoio. É 

igualmente importante compreender a aplicabilidade desta prática e 

principalmente, ter interesse pessoal em causas nobres, como é a ajuda ao 

próximo 

5.2 - Objetivos gerais 
Quanto aos objectivos gerais, estes descrevem grande parte das orientações 

para as acções e caminham com as finalidades do projecto. Funcionam como 

um fio condutor, pois tal como nos diz guerra (2000): “Definidos para todo o 

projeto, são globalizantes, geralmente, não são datados nem localizados com 

precisão, sendo, no entanto, formulados em termos de verbos de acção. É 

frequente que os objectivos gerais explicitem as intenções para cada um dos 

tipos de actores definidos como público-alvo do projecto”.  

 

Compreender a importância do voluntariado 

Explorar as apetências dos cidadãos da comunidade para a prática do 

voluntariado 

 

A acção reabilitadora procurava a reabilitação social de pessoas afectadas, no 

sentido em após a resolução de um dado problema, este não pudesse reincidir. 

Aproveitava a potencialidade do individuo.  

Por fim a acção preventiva onde a sua intervenção se foca em problemas 

específicos, nomeadamente evitar ou reduzir o risco de aparecimento, 
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agravamento ou extensão de mazelas de um dado problema. Sendo esta uma 

forma de acção, antes que um mal surja. 

5.3 - Plano de Acção 
Segundo Guerra (2000) “A organização de um plano de actividades decorre da 

relação entre objectivos, meios e estratégias e deve situar-se em torno das 

seguintes questões: Porque é que deve ser feito? O que deve ser feito? Onde 

deve ser feito? Quando deve ser feito? Como deve ser feito?”  

A mesma autora adverte que “Não é útil demorar demasiado tempo na fase de 

diagnostico, porque os parceiros podem desmobilizar. Pode-se elaborar um 

pré-diagnostico a partir do conhecimento que cada um dos parceiros já detem e 

preparar um plano de aprofundamento do diagnostico para os elementos que 

faltam. Poderá ter interesse, por vezes, recorrer a outros projectos 

semelhantes, vendo o que fizeram e como avaliam”.  

Procurar identificar todas as necessidades sentidas, que foram relatadas neste 

território. Identificar voluntários que estejam interessados e disponíveis para 

criação de forma jurídica de associação. Nomeadamente aqueles que se 

sintam mais à vontade para abraçar este projeto com mais garra e de fazer 

algo ainda maior pela comunidade. 

O objetivo de criar uma associação é a possibilidade de poder concorrer a 

projetos estatais e usufruir de apoios estatais. Assim como tornar mais fácil o 

processo de doações, tornando-o mais credível aos olhos entidades que 

tenham pouco conhecimento desta causa humanitária. 

Utiliza-se também um espaço físico, camarário, ou um espaço cedido por 

particulares, para implementação da associação em causa. Um local onde as 

pessoas da comunidade se pudessem deslocar a fim fazer doações e/ou 

pedidos de auxilio. Seria também organizado, neste local, espaços de 

escritórios para que técnicos de serviço social integrassem o projeto e fizessem 

eles parte integrante desta causa, aplicando os seus conhecimentos e 

encaminhando cada situação que surgisse. Um dos principais objetivos da 

criação de um espaço físico seria para que se tornasse acessível a toda a 

comunidade envolvente e de fácil identificação para os demais. 
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5.4 - Cronograma 
O tempo necessário à sua execução (aproximadamente 1 ano) 

5.5 Quadro de atividades 
 Atividades Recursos Objetivos 

Janeiro Cantar as janeiras Rec. Humanos 

Instrumento musical 

Promover a continuidade da 
tradição 

Fevereiro carnaval Rec. Humanos 

Fatos e roupa antiga 

Envolvência da comunidade na 
época carnavalesca 

Março páscoa Rec. Humanos 

Fatos de coelho 

Dar continuidade a épocas 
festivas 

Abril 25 de Abril Rec. Humanos 

 

Incutir nos mais jovens a 
importância de  comemorar 
datas marcantes  

Maio Dia do trabalhador 

Dia da familia 

Rec. Humanos 

Tendas , mesas, 
cadeiras 

Promver o sentimento de 
pertença 

Junho Dia da criança Rec. Humanos 

Géneros alimentares 
(bolos, doces) 

Promoção de atividades ao ar 
livre 

Julho Iniciativa de 
espantalhos 

Rec. Humanos 

Trapos e material 
para construir 
espantalhos 

Dar continuidade a iniciativas 
que aproximam a comunidade 

Agosto Procissão de barco  Rec. Humanos 

Coletes salva vidas 

Promover a continuidade das 
tradições da comunidade 

Setembro Concurso de 
espantalhos 

Rec. Humanos 

Senhas para votação 

Envolver a comunidade na 
eleição do espantalho 
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Outubro Recolha de 
material escolar 

Rec. Humanos 

Material escolar 

Aproximação da comunidade  

Novembro São martinho Rec. humanos Aproximação da comunidade 

Dezembro Animação natalícia 

Desfile solidário 

Rec. humanos Promover a ação solidária 

 

Estas datas podem por vezes oscilar consoante a disponibilidade do grupo ou 

as datas comemorativas do carnaval ou Páscoa. Ressalva-se que tendo sido 

feita a recolha de dados ao longo de vários meses, coincidiu com a pandemia 

covid 19 e por este motivo, grande parte das atividade não foram realizadas. 

Para o estudo em questão foram seguidos os critérios de anos anteriores em 

que era absolutamente livre e normal todos os festejos.  

O mês de Janeiro canta-se as janeiras em diversos locais da localidade, dando 

assim continuidade às tradições que outrora fizeram parte desta cultura. 

Fevereiro é o mês que por norma se celebra o carnaval, ou no mês de Março. 

Consoante a sua data, o carnaval vem no mês de Fevereiro , fazer com que os 

foliões saiam à rua para brincar , animar e envolver a comunidade. Nesta 

localidade era costume quando terminava o carnaval, fazer-se o enterro do 

Entrudo. Isto é, terminada a época festiva, era feita uma fogueira em que era 

queimado o Entrudo – que era um boneco feito pela comunidade (com peças 

de roupa velhas e objetos inutilizados), este boneco percorria as ruas durante 

os festejos nesta época. Era por fim queimado numa fogueira que a 

comunidade fazia, onde se juntavam com a promessa de no próximo ano 

continuarem a brincar. Ao longo dos anos esta tradição tem vindo a perder 

força e neste momento está praticamente extinta.  

Em Março temos a Páscoa que sendo uma época exclusivamente cristã, não 

afasta nem divide a comunidade local. O grupo de voluntariado consegue 

brincar sem ferir a excitabilidade dos indivíduos não cristãos porque assume 
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uma atitude direcionada apenas para o convívio, não se focando 

exclusivamente na época festiva. Alguns membros vestem-se de coelhos da 

Páscoa e com o auxilio de algumas entidade locais (lojas, supermercados, 

pastelarias, entre outros), distribuem ovos de chocolate pelas crianças. 

No mês de Abril comemora-se o 25 de Abril de 1974. Não significa que as 

comemorações sejam afetuadas neste dia, mas sim durante este mês. Por 

vezes, dependendo da disponibilidade de cada um, há um voluntario que faz de 

entrevistador e um outro voluntario que faz de camera men e procuram nas 

ruas, entrevistar junto das camadas mais jovens aqueles que saibam o 

significados deste feriado e um pouco da sua história, que afinal é a nossa 

historia.  

Em Maio celebra-se o dia do trabalhador (dia1) e o dia da família (dia 15). No 

dia 1, as pessoas costumam comemorar o dia em grupo em locais ao ar livre, a 

comunidade junta-se, levam comida e partilham, passando um dia diferente 

promovendo a toda a comunidade um sentimento de pertença. 

O mês de Junho é o mês das crianças. Aquele mês em que o comercio local 

contribui com géneros e faz-se um grande lanche convívio para todas as 

pessoas que queiram participar. Um artista da comunidade que trabalha como 

palhaço também anima a festa com as suas brincadeiras, promovendo as 

atividades ao ar livre.  

Chegado o mês de Julho pretende-se dar continuidade a iniciativas da 

comunidade, nomeadamente a construção de espantalhos. Quem quiser 

participa com o seu espantalho. Constroem-se espantalhos com mais variados 

materiais. Sugerido um tema, por exemplo o mar, todos os espantalhos são 

feitos a partir daí  e surgem espantalhos pescadores, com redes, dentro de 

barcos, com peixes. E toda a comunidade é  envolvida porque a localidade fica 

cheia de espantalhos por todo o lado, o que se torna um atrativo para os 

turistas. 

Agosto é o mês da procissão fluvial em honra de Nossa Senhora da Graça. 

Costuma ser realizada a meio do mês, a um domingo. A santinha sai à rua e 
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vai de barco até ao mar. quem disponha de barco ou tenha acesso a ele, pode 

acompanhar a procissão, dando assim continuidade às tradições locais. 

Em Setembro vai-se eleger o espantalho mais criativo. O espantalho mais 

votado ganha o concurso, envolvendo assim a comunidade numa brincadeira 

que já passou a fazer parte das atividade que se realizam todos os anos. 

Outubro é o mês da recolha de material escolar para os mais pequenos. 

Recolhe-se o que está em bom estado e pode ser reutilizado, aproximando 

assim a comunidade e incutindo a partilha nos mais jovens. 

Ao chegar a Novembro está o São Martinho. Comemora-se com castanhas e 

agua pé. O comercio local tem para oferecer aos seus visitantes umas 

castanhas e um “copito”. O grupo de voluntários realiza teatros de rua, 

aproximando a comunidade. 

Por fim o mês de Dezembro que se realiza um desfile solidário e animação 

natalícia nas ruas. O desfile solidário tem como finalidade angariar géneros 

alimentares para distribuir por famílias carenciadas e tornar assim a sua época 

natalícia um pouco melhor. Este desfile é patrocinado por entidades locais, 

sendo que o valor do bilhete é algum tipo de alimentação (arroz, massa, 

enlatados, entre outros). A roupa que é utilizada pelos voluntários no desfile é 

cedida pela loja social da localidade. Ou seja, as pessoas doam as peças que 

já não usam para a loja social e depois as peças são mostradas no desfile. 

 

5.6 – Avaliação 
Sendo executado o projeto, é chegado o momento de avaliar, procede-se à 

avaliação de resultados, visando confirmar a sua exequibilidade, assim como  

os objetivos estabelecidos, reconhecendo nesta fase a eficácia e eficiência do 

projeto em causa. Este projeto tendo como publico alvo a própria comunidade, 

veio desencadear nos indivíduos um sentimento de pertença, o sentimento de 

estarem ligados e envolvidos num território que é por eles orientado e 

organizado no sentido em que são estes indivíduos que identificam os 

problemas/necessidades e colocam mãos-à-obra   para colmatar essas lacunas 
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que são identificadas na comunidade. O sentimento de fazer parte, coloca nas 

pessoas um sentido administrativo, algo que podem (e devem) opinar sobre 

determinados assuntos e/ou interagir dentro desta comunidade, 

proporcionando um sentimento de bem-estar individual e acima de tudo 

contribuir para um bem-estar coletivo. 

Utilizando critérios e indicadores que ajudam na perceção de todo o trabalho 

desenvolvido, compreende-se que a autonomia – provoca no individuo o 

sentimento de fazer parte integrante do projeto , a empatia – transforma-se 

num sentimento de que a pessoa não está sozinha e é compreendida pelos 

demais,  saber escutar – desenvolve em todos os participantes um poder de 

opinar dando o seu contributo nos diversos assuntos da comunidade. 

De acordo com Catarino (2017) ao citar Ernst Bloch (2003) a Dignidade 

Humana é o reconhecimento do carácter sagrado e inviolável de qualquer Ser 

humano enquanto sujeito moral dotado de razão e destinado à liberdade. O ser 

humano deve ser reconhecido como consciências em liberdade. Ao falarmos 

de “cuidar” do outro, é importante perceber princípios fundamentais, da 

Dignidade Humana. Os indivíduos devem mostrar por eles próprios e pelos 

outros os cuidados uma atenção e compreender que tudo o que é valioso 

merece e cuidado. Deve-se considerar os conhecimentos que possuímos, eles 

permitem-nos a interpretação do que sente essa pessoa, um indicador do bem-

estar, indica-nos como o nosso olhar, as palavras e os nossos gestos devem 

ser exercidos para serem motivo de bem-estar para aquele que os recebe. O 

acto de tratar os outros com dignidade é, portanto, a base das nossas 

interações. Devemos tratar os outros como seres importantes que são, como 

seres merecedores de cuidados e de atenção em qualquer circunstância. A 

mesma autora (2017) diz-nos ainda que a qualidade das nossas vidas poderia 

melhorar significativamente, se conseguirmos compreender e salvaguardar a 

dignidade e a atribui-la aos outros fazendo algo por eles. 

Citando Hicks (2013), a autora Catarino (2017) enaltece a lista de 

necessidades humanas de Burton (1990) - identidade, aprovação, segurança e 
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sentimento de pertença, determinando assim os dez elementos essenciais para 

a Dignidade:  

Aceitar a identidade - Tratando as pessoas como seres nem inferiores nem 

superiores a nós mesmos. Conceder aos outros a liberdade de exporem o seu 

verdadeiro “eu”, sem receio de serem julgados. Interagir sem preconceitos, 

aceitando qualquer incapacidade que possa estar no centro da identidade do 

outro.  

Inclusão – Fazer com que os outros sintam que são membros do grupo, 

independentemente da relação que com eles mantêm, seja família, vizinhos ou 

comunidade. 

 Segurança - Fazer para que os outros se sintam bem a dois níveis: físico, para 

que não sejam alvos de danos corporais; psicológico, não se sentindo alvo de 

humilhação.  

Reconhecimento - Dar atenção ao outro, ouvindo-o, escutando-o, interpretando 

as suas necessidades, dando resposta às suas preocupações, aos seus 

sentimentos e naturalmente às suas experiências.  

Aprovação - Elogiar as qualidades das pessoas, valorizando-as pelas suas 

ações.  

Imparcialidade - Tratar sempre o outro de forma justa e equitativa. As pessoas 

sentem que a sua dignidade não foi posta em causa, quando são tratadas sem 

descriminação e injustiça.  

Benefício da dúvida - Tratar as pessoas  sendo dignas da confiança, podendo 

partir do princípio que têm bons motivos para agirem da forma como agem.  

Compreensão - Conceder aos outros uma oportunidade parase expressarem e 

explicarem os seus pontos de vista e opiniões livremente. Para poder 

compreendê-los, é essencial a pratica de uma escuta ativa.  
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Independência - Encorajar as pessoas para agirem por conta própria, 

vivenciando elas mesmas para que possam experienciar sentimentos de bem-

estar.  

Responsabilidade – As pessoas devem de assumir responsabilidade pelas 

próprias ações, comprometendo-se a mudar o seu comportamento quando este 

possa comprometer a dignidade de alguém.  

A falta de consciencialização deste conjunto de elementos essenciais da 

dignidade humana, aqui referidos, pode conduzir à sua violação. Desta forma, 

é importante desenvolver uma maior sensibilidade perante a forma como 

vemos os outros. Para que isto aconteça de forma gradual, conte-se com a 

ajuda do voluntariado. A pessoa que se voluntaria, dá de si aos outros e 

impreterivelmente adopta uma postura mais igualitária e indiscutivelmente 

trabalha a dignidade humana em si e consequentemente nos outros. Ao tornar 

esta prática e este conjunto de valores em algo maior – a associação – 

contribui-se para uma melhoria constante da qualidade de vida nesta 

comunidade assim como também há uma maior capacidade de minorar os 

problemas, desenvolvendo um bem estar social.  

Porque na mesma linha de pensamento de Catarino (2017) ao citar Simões 

(2011) a pessoa que em suas relações interpessoais, demonstra uma 

preocupação com a realização do outro, contribui para um cuidado essencial 

na construção do humano. Significando que, quando a pessoa está centrada 

no bem que realiza, está então a potenciar a personalização e uma realização 

do outro e consequentemente a sua própria. 
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Conclusão 
Ao realizar um trabalho de investigação, mais do que procurar e descobrir 

respostas, trata-se de um momento e um instrumento reflexivo e ao mesmo 

tempo analítico. O tema presente em estudo, vem permitir não só a 

compreensão do fenómeno voluntariado e as relações sociais que dele advêm, 

como também alguns possíveis futuros eixos de investigação nesta área. 

Sendo o tema central desta dissertação – o voluntariado – faz-se uma ligação 

entre a Intervenção Comunitária Solidária e uma trajetória para o 

desenvolvimento comunitário local. Importa salientar aspectos importantes na 

realização de uma intervenção comunitária; uma atitude reflexiva contribui de 

forma gradual para o bom funcionamento e união do grupo e 

consequentemente a comunidade, o saber estar e saber escutar são 

imprescindíveis em qualquer situação/problema, a empatia – é fulcral nestas 

situações pois o saber colocar-se no lugar do outro, transmite aos demais uma 

sensação de confiança. Se analisarmos e centramo-nos na profissão de 

Assistente  Social percebe-se a sua urgência nos aspetos de Intervenções 

Comunitárias e os assuntos de cariz comunitário. Um alicerce para  promoção 

social, está na individualização, em responder a determinados problemas 

sociais complexos associados ao flagelo da pobreza. Verificou-se que, 

efectivamente as representações sociais vêm de encontro ao tema aqui 

abordado – o voluntariado – no sentido que todos os actores sociais 

contribuem para um bem estar coletivo e para uma cidadania mais completa. 

No âmbito de  uma comunidade de risco poder-se-á dizer que  a população-

alvo é aquela em que a população é mais desprotegida e carenciada, o que 

outrora uma intervenção desenvolvida no sentido de projectos de educação 

social da população, poderia dissipar algumas fragilidade sentidas, no entanto 

hoje, a sua dimensão é muito maior. São necessários mais apoios, uma 

comunidade já fragilizada por diversos problemas existenciais, tem agora em 

mãos, novos desafios que a pandemia veio colocar à superficie.  

Ressalta-se alguns aspectos  considerados importantes a ter em conta na 

aplicação de um projeto social: a compreensão do contexto em que se 
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pretende atuar, alcançar uma participação coletiva da comunidade no projeto, a 

definição do problema assim como os seus objetivos, uma apresentação de 

soluções consistentes e sólidas, e por fim uma definição de indicadores. 

Considerando que de uma forma geral, um projeto social é por si só um 

impulso para a mudança, abrindo novos horizontes, quebrando ciclos e 

projetando para algo melhor, capacitando as pessoas (pessoal e 

profissionalmente) que nele intervêm.  

Este Projeto procura empoderar uma comunidade que por diversos motivos 

deparou-se com situações de algum tipo de necessidade nas classes mais 

oprimidas e vulneráveis. Para isto, acontecer é utilizado como um dos 

princípios, a união e aceitação de todas as pessoas desta comunidade.  
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Anexos 

Anexo I 
Entrevista semiestruturada de aplicação aos dirigentes do grupo de 
voluntariado  

A presente entrevista decorre no âmbito do processo de dissertação curricular 
do grau académico Mestre em Desenvolvimento Comunitário e 
Empreendedorismo do IPBeja, sendo que todos os dados recolhidos são de 
natureza anónima, e a informação obedecerá às normas e procedimentos de 
confidencialidade. 

O objectivo desta entrevista é fazer uma Avaliação Diagnóstica da população 

voluntaria da localidade de Vila Nova de Milfontes, com particular ênfase aos 

organizadores das actividades desenvolvidas. 

 

Há quanto tempo colabora neste grupo de voluntários de Vila Nova de 

Milfontes? 

4 anos 

 

Como divulgam as actividades? 

Quase  sempre através das redes sociais 

 

O voluntariado é recente na sua vida?   Sim__     Não_x_ 

 

Sente que as actividades desenvolvidas aproximam a comunidade? 

Sim. É também uma forma de aumentar a autoestima dos atores numa 

sociedade. 

 

Que competências são necessárias para integrar o grupo de voluntariado? 
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Por vezes é frustrante perceber que a quem de direito poderia fazer mais e não 

faz. 

 

Quais são as maiores dificuldades na prática do voluntariado? 

A principal dificuldade nesta prática do voluntariado por vezes é a impotência 

de obter melhores resultados. Não temos os meios de que necessitamos para 

dar resposta. 

 

Que oportunidades têm sentido? 

A oportunidade poderia ser descrita pelas pessoas a que “damos a mão”. Mas 

as oportunidades que temos sentido vão de encontro à resiliência e à 

dedicação de todo o grupo para que isto funcione, muitas vezes temos que 

“puxar” uns pelos outros e é essa a oportunidade de nos tornarmos pessoas 

cada vez melhores. 

 

Em relação aos apoios, que tipo de apoios são necessários? 

No voluntariado encontramos vários tipo de pessoas e assim vários tipos de 

necessidades. Seria interessante apoios vindos das autoridades competentes, 

nomeadamente a Camara Municipal de Odemira, bombeiros (no sentido formal 

para a receção de todo o material – espaço físico para receber produtos 

doados), junta de freguesia e talvez fosse uma boa ideia pensar-se na 

responsabilidade social de cada um como por exemplo das empresas locais – 

o desperdício poderia e deveria ser todo canalizado para quem mais precisa 

sem o preconceito e sem rotular ninguém. 

 

Quanto ao futuro, o que esperam? 
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O futuro é incerto. E cada vez mais notamos o desespero no olhar das 

pessoas. Quero acreditar que os nossos governantes fazem as escolhas certas 

e terão o sentido empático. No entanto esperamos uma maior união entre 

quem tem poder económico e quem não tem (por vezes) como sobreviver. 
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Anexo II 
Entrevista semiestruturada de aplicação aos dirigentes do grupo de 

voluntariado 

A presente entrevista decorre no âmbito do processo de dissertação curricular 

do grau académico Mestre em Desenvolvimento Comunitário e 

Empreendedorismo do IPBeja, sendo que todos os dados recolhidos são de 

natureza anónima, e a informação obedecerá às normas e procedimentos de 

confidencialidade. 

O objectivo desta entrevista é fazer uma Avaliação Diagnóstica da população 

voluntaria da localidade de Vila Nova de Milfontes, com particular ênfase aos 

organizadores das actividades desenvolvidas. 

 

Há quanto tempo colabora neste grupo de voluntários de Vila Nova de 

Milfontes? 

4 anos 

 

Como divulgam as actividades? 

Quase exclusivo atraves das redes sociais mas também pessoalmente 

 

O voluntariado é recente na sua vida?   Sim__     Não_x_ 

 

Sente que as actividades desenvolvidas aproximam a comunidade? 

Sim e isso é notório. 
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Que competências são necessárias para integrar o grupo de voluntariado? 

Espirito de equipa 

Sentido de responsabilidade social 

Entreajuda 

Compreensão e compaixão com o proximo 

 

Quais são as maiores dificuldades na prática do voluntariado? 

A principal dificuldade é que a grande maioria fica de braços cruzados apenas 

a apontar o dedo. Acho que todo o cidadão comum deveria ser ensinado a 

doar-se ao outro no sentido que somos todos iguais. Por vezes a maior 

dificuldade é a maldade e ignorância das pessoas. Não é o rico que é bom e o 

pobre mau, são a falta de oportunidades para todos. 

 

Que oportunidades têm sentido? 

A maior oportunidade é em tempos normais (longe da pandemia) ter um 

abraço. O que faz sentido são os afectos. 

 

Em relação aos apoios, que tipo de apoios são necessários? 

No voluntariado há pessoas necessitadas em  todos os sentidos. Às vezes a 

solidão desencadeia todo o resto, porque o apoio que damos não é só em 

géneros mas também em afetos. Mas os apoios sao poucos tanto a nivel de 

comida,higiene,roupas. 

 

Quanto ao futuro, o que esperam? 
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Poderia fazer aqui um texto todo bonito mas não tenho esperança nenhuma. 

Acho que esta pandemia veio piorar quem já tinha pouco. 
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Anexo III 
Entrevista semiestruturada de aplicação aos dirigentes do grupo de 
voluntariado 

A presente entrevista decorre no âmbito do processo de dissertação curricular 

dograu académico Mestre em Desenvolvimento Comunitário e 

Empreendedorismo do IPBeja, sendo que todos os dados recolhidos são de 

natureza anónima, e a informação obedecerá às normas e procedimentos de 

confidencialidade. 

O objectivo desta entrevista é fazer uma Avaliação Diagnóstica da população 

voluntaria da localidade de Vila Nova de Milfontes, com particular ênfase aos 

organizadores das actividades desenvolvidas. 

 

Há quanto tempo colabora neste grupo de voluntários de Vila Nova de 

Milfontes? 

2 anos 

 

Como divulgam as actividades? 

Quase a 100% atraves das redes sociais e boca a boa. 

 

O voluntariado é recente na sua vida?   Sim__     Não_x_ 

 

Sente que as actividades desenvolvidas aproximam a comunidade? 

Sim é o nosso objetivo. 

 

Que competências são necessárias para integrar o grupo de voluntariado? 
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 força de vontade, vontade de ajudar o proximo o voluntariado pode ser feito 

por qualquer pessoa. 

 

Quais são as maiores dificuldades na prática do voluntariado? 

A principal dificuldade é a maior parte das vezes que  sentirmos é a 

incapacidade e o sentimento de impotência 

 

Que oportunidades têm sentido? 

O contacto com as pessoas, o sentimento de dever cumprido 

 

Em relação aos apoios, que tipo de apoios são necessários? 

autoridades competentes. camaras, juntas, segurança social  

 

Quanto ao futuro, o que esperam? 

mais amor, compreensao e esperança. 

São tempos difíceis mas vamos ter fé 
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Anexo IV 
Entrevista semiestruturada de aplicação aos dirigentes do grupo de 
voluntariado 

A presente entrevista decorre no âmbito do processo de dissertação curricular 

dograu académico Mestre em Desenvolvimento Comunitário e 

Empreendedorismo do IPBeja, sendo que todos os dados recolhidos são de 

natureza anónima, e a informação obedecerá às normas e procedimentos de 

confidencialidade. 

O objectivo desta entrevista é fazer uma Avaliação Diagnóstica da população 

voluntaria da localidade de Vila Nova de Milfontes, com particular ênfase aos 

organizadores das actividades desenvolvidas. 

 

Há quanto tempo colabora neste grupo de voluntários de Vila Nova de 

Milfontes? 

1 anos 

 

Como divulgam as actividades? 

redes sociais 

 

O voluntariado é recente na sua vida?   Sim__     Não_x_ 

 

Sente que as actividades desenvolvidas aproximam a comunidade? 

Sim, só assim este projeto faz sentido. 

 

Que competências são necessárias para integrar o grupo de voluntariado? 
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A entreajuda 

Espirito aberto 

Sentido de responsabilidade 

Quais são as maiores dificuldades na prática do voluntariado? 

Não haver recursos não só económicos mas também os recursos humanos. 

Por vezes sinto que somos “meia dúzia” mas poderíamos ser muitos mais. E as 

criticas vêm sempre de quem não contribui em nada para que o próximo possa 

viver melhor. 

 

Que oportunidades têm sentido? 

Encaro as oportunidades como algo positivo, por isso o facto de fazer parte 

desta família que não tem receio de arregaçar as mangas é pra mim um motivo 

de orgulho e sim tem sido uma grande oportunidade. 

 

Em relação aos apoios, que tipo de apoios são necessários? 

Vila Nova de Milfontes não é apenas mar e sol como muitos poderão pensar. 

Temos dificuldades como qualquer outra localidade, no entanto considero que 

essas necessidades poderiam ser colmatadas se todos se unissem e não 

andassem só a olhar para o próprio umbigo. Acho inconcebível que uma 

junta/camara e/ou outra instituição com poder para intervir, que possa admitir 

que as suas gentes possam sofrer com determinadas situações como algumas 

das que nos temos deparado. 

 

Quanto ao futuro, o que esperam? 
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Neste tempo de pandemia infelizmente não se espera melhorias daquilo que já 

existia. Com muita pena minha e daqueles que comigo entraram nesta 

“aventura” do voluntariado penso que as coisas ainda vão piorar. 
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Anexo V 
Entrevista semiestruturada de aplicação aos dirigentes do grupo de 
voluntariado 

A presente entrevista decorre no âmbito do processo de dissertação curricular 

dograu académico Mestre em Desenvolvimento Comunitário e 

Empreendedorismo do IPBeja, sendo que todos os dados recolhidos são de 

natureza anónima, e a informação obedecerá às normas e procedimentos de 

confidencialidade. 

O objectivo desta entrevista é fazer uma Avaliação Diagnóstica da população 

voluntaria da localidade de Vila Nova de Milfontes, com particular ênfase aos 

organizadores das actividades desenvolvidas. 

 

Há quanto tempo colabora neste grupo de voluntários de Vila Nova de 

Milfontes? 

2 anos 

 

Como divulgam as actividades? 

Quase a 100% atraves das redes sociais 

 

O voluntariado é recente na sua vida?   Sim__     Não_x_ 

 

Sente que as actividades desenvolvidas aproximam a comunidade? 

Sim sem duvida 

 

Que competências são necessárias para integrar o grupo de voluntariado? 
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Apenas força de vontade e vontade de ajudar o proximo o voluntariado pode 

ser feito por qualquer pessoa 

 

Quais são as maiores dificuldades na prática do voluntariado? 

A principal dificuldade é a maior parte das vezes nos sentirmos incapazes de 

ajudar,ter a sensaçao do que estamos a fazer é pouco e que muito mais se 

podia fazer  

 

Que oportunidades têm sentido? 

A maior oportunidade que se pode ter é a der ver sorrisos de alegria e 

agradecimento verdadeiros  

 

Em relação aos apoios, que tipo de apoios são necessários? 

No voluntariado a pessoas necessitadas todos os apoios sao poucos tanto a 

nivel de comida,higiene,roupas etc 

Seria necessaio tambem mais apoio das autoridades 

competentes.camaras,juntas,segurança social etc 

 

Quanto ao futuro, o que esperam? 

Esperamos mais uniao,mais amor,compreensao e entreajuda pelo proximo so 

unidos vamos conseguir fazer alguma coisa nestes momentos cada vez mais 

dificeis 
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Anexo VI
Este questionário é aplicado no âmbito do estudo de Voluntariado, desenvolvido
por Susana Violinha, no âmbito da unidade curricular de Projeto de 
Intervenção/Dissertação referente ao 2º ano do mestrado em
Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo, do Instituto Politécnico de Beja. 

Nos termos do RGPD - Regulamento Geral de Protecção de Dados informa-se que:
1. Os dados recolhidos serão utilizados exclusivamente para fins da investigação em
curso; 
2. No final do estudo, o registo do questionário será destruído;
3. A responsável pela recolha e tratamento dos dados é Susana Violinha (susy_mil 
@hotmail.com); 
4. O estudo está a ser realizado sob a coordenação e supervisão da professora doutora 
Ana Fernandes (afernandes@ipbeja.pt), orientadora do Projeto de 
Intervenção/Dissertação no âmbito do mestrado em Desenvolvimento Comunitário e 
Empreendedorismo; 
5. O responsável pela área de protecção de dados no IPBeja é Manuel Masseno
(masseno@ipbeja.pt), ao qual poderá remeter eventuais reclamações, se assim o
considerar. 

 
A participação nesta investigação é voluntária, pelo que pode recusar a realização da 
entrevista (ou questionário) ou decidir interrompê-la a qualquer momento, se assim 
o entender. 
 

 

Conhecendo a informação acerca do estudo e os meus direitos no âmbito do RGPD, 
declaro que: 

 
□ Aceito par cipar  

 

□ Não aceito participar 
 

 

Data: ____/____/______ 
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Apêndices 
Apêndice I 

 Idade:______; Sexo:____________ Estado Civil:___________ Estudante Trabalhador:___________ Profissão:_____________; 
Curso._________________; Ano:______ Instituição___________________________________________________________  
 
Questionário de Competências Empreendedoras (Faria, 2010)  
Centre-se sobre a sua maneira de ser habitual e responda de forma espontânea, sincera e sem pensar muito. A partir 
de uma escala de 1 a 5 (não concordo, concordo pouco, concordo, concordo muito, concordo muitíssimo), emita o seu 
grau de concordância sobre a forma como as afirmações enunciadas o(a) caracterizam, iniciando com De uma maneira 
geral...  
 
Leia com atenção as 
afirmações que a 
seguir se apresentam 
e responda 
assinalando com um 
círculo ou uma cruz 
no número que 
corresponde à sua 
opinião. 
 De uma maneira geral …  

Não  
concordo  

Concordo  
pouco  

Concordo  Concordo  
muito  

Concordo  
muitíssimo  

1. Os outros 
consideram-me uma 
pessoa com “visão” 
(previsão ou 
antecipação do 
futuro).  
 

1  2  3  4  5  

2. Adapto-me com 
facilidade à 
diversidade de 
situações. 
  

1  2  3  4  5  

3. Sei que consigo 
levar os outros a 
concordarem com as 
minhas ideias.  
 

1  2  3  4  5  

4. Considero-me uma 
pessoa dinâmica e 
proactiva.  
 

1  2  3  4  5  

5. Tenho confiança 
em mim próprio(a).  
 

1  2  3  4  5  

6. Considero-me uma 
pessoa que sabe 
gerir o seu tempo. 
  

1  2  3  4  5  

7. Sou uma pessoa 
que assumo o risco 
de tentar agarrar uma 
oportunidade. 
  

1  2  3  4  5  

8. Tenho facilidade 
em escutar e colocar-
me na perspectiva do 
outro.  
 

1  2  3  4  5  

9. Seja qual for a 
situação procuro 
sempre agir com 
rectidão e 
honestidade.  
 

1  2  3  4  5  

10. Procuro cumprir 
as regras e manter a 
ordem de modo a 
realizar sempre as 

1  2  3  4  5  
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tarefas propostas.  
 
11. Nunca desisto 
das minhas ideias ou 
tarefas.  
 

1  2  3  4  5  

12. Qualquer que seja 
a situação tento 
adoptar uma atitude 
compreensiva.  
 

1  2  3  4  5  

13. Sou uma pessoa 
que pensa e se 
preocupa com os 
outros.  
 

1  2  3  4  5  

14. Sou conhecido 
por ser uma pessoa 
trabalhadora.  
 

1  2  3  4  5  

15. Sinto-me 
motivado para me 
realizar 
profissionalmente.  
 

1  2  3  4  5  

16. Sou uma pessoa 
que se empenha com 
cuidado naquilo que 
faz.  
 

1  2  3  4  5  

17. Frequentemente 
digo a mim próprio 
para não desanimar e 
seguir.  
 

1  2  3  4  5  

18. Nunca me escapa 
uma boa 
oportunidade de 
investimento.  
 

1  2  3  4  5  

19. Gosto de planear 
e trabalhar de forma 
autónoma.  
 

1  2  3  4  5  

20. Sou capaz de 
mudar e planificar 
uma mudança. 
  

1  2  3  4  5  

21. Gosto de 
trabalhar em grupo e 
procuro ser sempre 
colaborante.  
 

1  2  3  4  5  

22. Mantenho a 
calma e consigo 
pensar e trabalhar em 
situações de tensão.  
 

1  2  3  4  5  

23. Não tenho medo 
de tomar uma atitude 
arrojada.  
 

1  2  3  4  5  

24. Expresso bem as 
minhas ideias e capto 
a atenção dos outros. 
  

1  2  3  4  5  

25.Consigo criar 
relações sociais 
positivas com 
facilidade.  
 

1  2  3  4  5  

26. Sou considerada 1  2  3  4  5  
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uma pessoa com bom 
sentido de humor.  
 
27. Não tenho por 
hábito adiar o que 
posso fazer hoje.  

1  2  3  4  5  

28. Tenho aptidão 
para evoluir em 
grupo.  
 

1  2  3  4  5  

29. Sou uma pessoa 
que presta atenção 
ao pormenor.  
 

1  2  3  4  5  

30. Sou uma pessoa 
com sentido de 
responsabilidade. 
  

1  2  3  4  5  

31. Consideram-me 
uma pessoa criativa e 
inovadora.  
 

1  2  3  4  5  

32.Sei aquilo que 
quero, pelo que não 
me aflige tomar 
decisões. 
  

1  2  3  4  5  

33.Sou uma pessoa 
com aptidões para 
planear, coordenar e 
organizar 
empreendimentos.  
 

1  2  3  4  5  

34.Face a um 
empreendimento sou 
capaz de desenvolver 
e apoiar a sua 
utilização adequada  
ao contexto de 
trabalho.  
 

1  2  3  4  5  

35. O meu 
conhecimento e 
formação técnica têm 
sido muito úteis para 
os meus 
empreendimentos.  

1  2  3  4  5  

 


