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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão decidiu proclamar o ano de 2011 Ano Europeu do Voluntariado. A actual 
proposta de decisão da Comissão dá seguimento à declaração do Parlamento Europeu, de 2 de 
Setembro de 2008, sobre a proclamação de 2011 como Ano Europeu do Voluntariado. A 
proposta da Comissão propõe-se, de um modo geral, incentivar e apoiar o intercâmbio de 
experiências e de boas práticas e os esforços desenvolvidos pelos Estados-Membros, pelas 
autoridades locais e regionais e pela sociedade civil com vista à criação das condições 
propícias ao voluntariado na União Europeia.

A Comissão vê no voluntariado a expressão activa de uma participação cívica que vem 
consolidar os nossos valores europeus comuns: o voluntariado deve contribuir para promover 
valores fundamentais como a cidadania, a solidariedade, a defesa do bem comum ou ainda a 
não discriminação. O voluntariado desempenha um papel importante em sectores tão variados 
e diversos como a educação, a juventude, a cultura, o desporto, o ambiente, a saúde, os 
cuidados sociais, a protecção dos consumidores, a ajuda humanitária, a política de 
desenvolvimento, a investigação, a igualdade de oportunidades e as relações externas. O 
voluntariado pode contribuir igualmente para o desenvolvimento harmonioso das nossas 
sociedades.

O artigo 2.º da proposta de decisão enumera quatro objectivos. As medidas a tomar para 
alcançar esses objectivos são indicadas no artigo 3.º e incluem acções organizadas ao nível 
comunitário, nacional, regional ou local.

Além disso, a Comissão propõe um orçamento de 6 milhões de euros para o Ano Europeu do 
Voluntariado (2011) e a atribuição, a título do anteprojecto de orçamento para o exercício de 
2010, de 2 milhões de euros para as acções preparatórias.

O Ano Europeu do Voluntariado deve representar também uma oportunidade para afirmar ou 
reafirmar um determinado número de princípios essenciais que não são mencionados ou não o 
são com a necessária clareza no texto proposto pela Comissão.

Trata-se de, mediante as alterações ora propostas:

 clarificar o estatuto jurídico do voluntariado;
 garantir a protecção efectiva dos voluntários em termos de segurança no trabalho, 

de saúde e de protecção social;
 facilitar a acreditação da experiência adquirida e das equivalências no âmbito de 

um curso de formação e de inserção profissionais;
 permitir que as organizações voluntárias beneficiem de isenção de pagamento do 

IVA, a fim de incentivar em toda a medida do possível as organizações sem fins 
lucrativos a recorrerem ao voluntariado;

 facilitar o acesso das organizações voluntárias a financiamentos suficientes e 
sustentáveis, sem as sujeitar a uma burocracia administrativa demasiado pesada, mas 
mantendo uma adequada supervisão da utilização dos fundos públicos e estabelecendo 
limites temporais à actividade de voluntariado; 
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 combater todas as formas de discriminação;
 favorecer o voluntariado enquanto instrumento de promoção da paz, de 

colaboração Norte-Sul, de protecção do ambiente ou ainda de desenvolvimento e 
de reconhecimento da economia social e solidária;

 trabalhar em parceria constante com as organizações voluntárias e criar um quadro 
institucional estável para a participação dessas organizações na concertação pública. 
A Comissão deve empreender as diligências administrativas e institucionais 
pertinentes para garantir o respeito e a aplicação do princípio da parceria
contemplado nas orientações estratégicas da Comunidade em matéria de política de
coesão e de desenvolvimento rural;

 prever um orçamento suficiente para garantir o êxito deste Ano Europeu do 
Voluntariado (2011);

 incluir o voluntariado como categoria específica nos dados estatísticos do Eurostat, 
elaborar periodicamente estatísticas "satélite" sobre as instituições sem fins 
lucrativos (ISFL) e incluir as actividades voluntárias nessas estatísticas.

É igualmente importante que não nos cinjamos a um único ano. Havendo, pois, que 
prosseguir objectivos comuns no âmbito das actividades de voluntariado para além do 
horizonte do Ano Europeu do Voluntariado (2011). Na sua Resolução, de 22 de Abril de 
2008, sobre o contributo do voluntariado para a coesão económica e social, o Parlamento 
Europeu já recomendara que a União Europeia, os Estados-Membros e as autoridades 
regionais e locais adoptassem uma série de medidas nos respectivos âmbitos jurisdicionais.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Cultura e da 
Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O voluntariado constitui uma 
experiência de aprendizagem não formal, 
que permite o desenvolvimento das 
capacidades profissionais e competências, 
bem como uma participação cívica mais 
activa. As actividades realizadas pelos 
voluntários de todas as idades são cruciais 
para o progresso da democracia, um dos 
princípios fundamentais da União 
Europeia, contribuindo também para o 
desenvolvimento dos recursos humanos e a 

(3) O voluntariado constitui uma 
experiência de aprendizagem não formal, 
que permite o desenvolvimento das 
capacidades profissionais e competências, 
bem como uma participação cívica mais 
activa. As actividades realizadas pelos 
voluntários de todas as idades são cruciais 
para o progresso da democracia, um dos 
princípios fundamentais da União 
Europeia, contribuindo também para o 
desenvolvimento dos recursos humanos e a 
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coesão social. coesão social. Em contrapartida, o 
voluntariado, embora não podendo 
substituir-se ao trabalho assalariado, 
deve, no entanto, ser objecto de uma 
compensação adequada.

Or. fr

Justificação

A actividade voluntária entendida como actividade exercida no âmbito de uma organização 
sem fins lucrativos não deve poder substituir-se facilmente a uma actividade assalariada. As 
empresas não devem poder recorrer ao trabalho voluntário como uma alternativa mais 
barata para assegurar o desempenho de funções que incumbem por princípio aos seus 
assalariados. Por outro lado, as organizações voluntárias devem comprometer-se a 
reembolsar as despesas incorridas pelos voluntários no âmbito da sua missão (refeições, 
eventual alojamento, etc.).

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O voluntariado e a benevolência 
distinguem-se pelo facto de que, por um 
lado, se o trabalho voluntário é prestado, 
no sentido das definições da ONU e da 
OIT, ao serviço de organizações sem fins 
lucrativos, beneficia de uma remuneração 
muitas vezes inferior ao valor do mercado, 
e que, por outro lado, a benevolência não 
é remunerada, mesmo quando pode 
beneficiar de um subsídio para cobrir as 
despesas incorridas na missão. O Ano 
Europeu do Voluntariado deveria 
proporcionar uma oportunidade para 
incentivar os Estados-Membros a 
clarificarem o estatuto jurídico destas 
duas actividades a fim de facilitar a 
situação dos interessados. Na presente 
decisão, o termo "voluntariado" deveria 
englobar estes dois conceitos.

Or. fr
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Justificação

As actividades de voluntariado, na acepção de organizações internacionais como a OIT e a 
ONU, são as actividades efectuadas em organizações sem fins lucrativos, ou seja de 
benemerência ou não governamentais de carácter humanitário, por trabalhadores ditos 
voluntários que recebem, na maior parte dos casos, uma remuneração salarial.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Apesar disso, o potencial do 
voluntariado não foi ainda plenamente 
explorado. A realização de um Ano 
Europeu do Voluntariado representa uma 
oportunidade para demonstrar num 
contexto europeu que o voluntariado 
reforça a participação cívica. Pode também 
ajudar a desenvolver um sentimento de 
pertença e um empenhamento por parte dos 
cidadãos em relação à sociedade em que 
estão inseridos, a todos os níveis: local, 
regional, nacional e europeu.

(15) Apesar disso, o potencial do 
voluntariado não foi ainda plenamente 
explorado. A realização de um Ano 
Europeu do Voluntariado representa uma 
oportunidade para demonstrar num 
contexto europeu que o voluntariado 
reforça a participação cívica. Pode também 
ajudar a desenvolver um sentimento de 
pertença e um empenhamento por parte dos 
cidadãos em relação à sociedade em que 
estão inseridos, a todos os níveis: local, 
regional, nacional e europeu e a combater 
todas as formas de discriminação de 
forma a permitir que, em cada 
Estado-Membro, os residentes 
estrangeiros possam desempenhar 
actividades de voluntariado ou 
benemerência.

Or. fr

Justificação

O voluntariado, cujo objectivo é reforçar a coesão social na Europa, deve permitir combater 
todas as formas de discriminação e, consequentemente, beneficiar de um estatuto acessível a 
todos os residentes de cada Estado-Membro, incluindo aos nacionais de países terceiros que 
não são parceiros da União Europeia.
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Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O Ano Europeu do Voluntariado 
deveria reafirmar o papel fundamental 
das actividades de voluntariado e ao 
mesmo tempo lembrar aos Estados-
Membros que o voluntariado não deve ser 
utilizado como meio de satisfação das 
necessidades fundamentais no domínio 
dos serviços sociais nem substituir-se à 
acção do Estado.

Or. fr

Justificação

As autoridades públicas não devem poder recorrer ao trabalho voluntário como uma
alternativa mais barata para assegurar o desempenho de funções que incumbem por 
princípio aos seus serviços e administrações.

Alteração 5

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Criar um ambiente propício ao 
voluntariado na UE ─ Consolidar a prática 
do voluntariado no âmbito das iniciativas 
destinadas a promover a participação cívica 
e das actividades interpessoais no contexto 
da UE;

1. Criar um ambiente propício ao 
voluntariado na UE ─ Consolidar a prática 
do voluntariado no âmbito das iniciativas 
destinadas a promover a participação 
cívica, a parceria e as actividades 
interpessoais no contexto da UE;

Or. fr

Justificação
O Ano Europeu do Voluntariado deve reafirmar a noção crucial de cooperação, numa 
perspectiva de colaboração permanente entre todos os níveis administrativos e as 
organizações voluntárias.
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Alteração 6

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Dar meios às organizações voluntárias e 
melhorar a qualidade do voluntariado ─ 
Facilitar o voluntariado e incentivar a 
criação de redes, a mobilidade, a 
cooperação e as sinergias entre as 
organizações voluntárias e os outros 
sectores no contexto da UE;

2. Dar meios às organizações voluntárias e 
melhorar a qualidade do voluntariado ─ 
Facilitar o voluntariado e o acesso das 
organizações voluntárias a 
financiamentos suficientes e sustentáveis 
incentivando a criação de redes, a 
mobilidade, a cooperação e as sinergias 
entre as organizações voluntárias e os 
outros sectores no contexto da UE e 
permitindo que a actividade voluntária 
possa revestir um carácter de 
continuidade; 

Or. fr

Justificação
Para que as organizações voluntárias se possam dotar dos meios necessários ao 
desenvolvimento da sua acção cumpre franquear-lhes o acesso a financiamentos sustentáveis 
e garantidos no tempo. Trata-se igualmente de reafirmar o carácter não lucrativo da 
actividade voluntária e de sublinhar que o voluntariado deve revestir um carácter de 
continuidade para que constitua um verdadeiro projecto profissional e, inclusivamente, de 
vida.

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Recompensar e reconhecer o trabalho 
voluntário ─ Encorajar a atribuição de 
incentivos adequados aos indivíduos, 
empresas e organizações voluntárias, e 
garantir um reconhecimento mais 
sistemático das actividades voluntárias 
pelos responsáveis políticos, as 
organizações da sociedade civil e os 
empregadores, no que diz respeito às 
capacidades e competências desenvolvidas 

3. Recompensar e reconhecer o trabalho 
voluntário ─ Encorajar a atribuição de 
incentivos adequados aos indivíduos, 
empresas e organizações voluntárias 
(nomeadamente, uma cobertura eficaz dos 
voluntários em termos de saúde e de 
segurança mediante um seguro de 
acidentes e de responsabilidade civil 
durante o desempenho da sua actividade 
voluntária, o reconhecimento efectivo das 
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através do voluntariado. competências desenvolvidas mediante a 
certificação da experiência adquirida e 
das equivalências no âmbito de um curso 
de formação e de inserção profissionais 
para os voluntários e a introdução de um 
regime de isenção de pagamento do IVA 
para as organizações voluntárias 
registadas nos Estados-Membros para as 
compras destinadas à realização dos seus 
objectivos), e garantir um reconhecimento 
mais sistemático das actividades 
voluntárias pelos responsáveis políticos, as 
organizações da sociedade civil e os 
empregadores, no que diz respeito às 
capacidades e competências desenvolvidas 
através do voluntariado.

Or. fr

Justificação

Para promover e fomentar o voluntariado na União Europeia é necessário garantir aos 
voluntários uma protecção eficaz em matéria de saúde e de segurança É igualmente 
necessário criar as condições que lhes permitam valorizar a sua actividade de voluntariado 
através da certificação das competências adquiridas durante a sua missão. Por último, a 
isenção de pagamento do IVA em benefício das organizações voluntárias favorecerá o 
desenvolvimento da prática do voluntariado.

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Incentivar a solidariedade 
internacional e europeia fomentando a 
promoção da paz, a colaboração Norte-
Sul, a protecção do ambiente ou ainda o 
desenvolvimento e o reconhecimento da 
economia social e solidária através do 
voluntariado;

Or. fr
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Justificação

A promoção do voluntariado inscreve-se na vontade de reforçar a coesão social tanto à 
escala local como europeia e, inclusivamente, internacional, devendo em consequência 
favorecer a solidariedade entre os povos e os indivíduos.

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O orçamento para execução da presente 
decisão, no período de 1 de Janeiro 2011 a 
31 de Dezembro de 2011, é de 6 000 000
de euros.

1. O orçamento para execução da presente 
decisão, no período de 1 de Janeiro 2011 a 
31 de Dezembro de 2011, é de 13 500 000
euros.

Or. fr

Justificação

Os recursos orçamentais destinados à implementação das decisões da União Europeia nos 
últimos cinco anos variam entre os 10 e os 17 milhões de euros.  Face à importância 
equivalente do voluntariado comparativamente aos temas dos últimos anos europeus, propõe-
se um orçamento de 13,5 milhões de euros, ou seja, a média dos montantes acima referidos.

Alteração 10

Proposta de decisão
Anexo – ponto A – n.º 1 – subponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

    o reforço da visibilidade do contributo 
do trabalho voluntário para o 
rendimento nacional e do seu impacto 
na sociedade, incluindo o voluntariado 
como categoria específica no sistema 
estatístico do Eurostat, elaborando 
estatísticas "satélite" sobre as 
instituições sem fins lucrativos e 
incluindo as actividades voluntárias 
nessas estatísticas, bem como 
comemorando, todos os anos, em 5 de 
Dezembro, o Dia Internacional dos 
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Voluntários reconhecido pela ONU 
desde 1985.

Or. fr

Justificação

Na sua Resolução sobre o contributo do voluntariado para a coesão económica e social, o 
Parlamento Europeu já havia recomendado que se incluísse o voluntariado como categoria 
específica nos dados estatísticos do Eurostat, se elaborassem periodicamente estatísticas 
"satélite" sobre as instituições sem fins lucrativos (ISFL) e se incluíssem as actividades 
voluntárias nessas estatísticas. O Dia Internacional dos Voluntários instituído sob a égide da 
ONU também deve ser propagado pelas Instituições europeias.

Alteração 11

Proposta de decisão
Anexo – ponto C – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cada coordenador nacional apresentará um 
único pedido para efeitos de financiamento 
comunitário. Esse pedido de subvenção 
descreverá o programa de trabalho do 
coordenador ou a acção a financiar para 
promover o Ano Europeu. O pedido de 
subvenção será acompanhado de um 
orçamento detalhado, indicando os custos 
totais dos programas de trabalho/acções 
propostos, bem como o montante e as 
fontes do co-financiamento. A subvenção 
comunitária pode cobrir até 80% dos 
custos totais.

Cada coordenador nacional apresentará um 
único pedido para efeitos de financiamento 
comunitário. Esse pedido de subvenção 
descreverá o programa de trabalho do 
coordenador ou a acção a financiar para 
promover o Ano Europeu, mantendo para 
esse efeito uma concertação permanente 
com as organizações voluntárias. O 
pedido de subvenção será acompanhado de 
um orçamento detalhado, indicando os 
custos totais dos programas de 
trabalho/acções propostos, bem como o 
montante e as fontes do co-financiamento. 
A subvenção comunitária pode cobrir até 
80% dos custos totais.

Or. fr

Justificação

As organizações voluntárias devem ser parte integrante, num espírito de parceria, do 
processo de elaboração de cada programa.


