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Glossário
Plano de comunicação: Documentação adequada e padronizada para fornecer as
informações necessárias às partes interessadas. (Project Builder, 2018)
Sistema de Justiça Criminal (SJC): O sistema de aplicação da lei que está diretamente
envolvido na detenção, julgamento, defesa, condenação e punição daqueles que são
suspeitos ou condenados por uma ofensa criminal (JIVE, 2016a)
Guia de boas práticas: Um instrumento prático para o desenvolvimento, implementação
e avaliação de Programas de Voluntariado no Sistema de Justiça Criminal (JIVE, 2016a)
Gestor de voluntários: pessoa que tem a responsabilidade de organizar/gerir voluntários,
sendo que isto representa apenas uma parte do seu papel mais amplo. (Machin, J., &
Paine, A. E., 2008)
Processo de seleção de métodos mistos: processo que inclui entrevistas individuais,
períodos de formação e observação e testes e/ou tarefas (JIVE, 2016a)
Revisão por pares: Quando um artigo/documento é verificado ou avaliado por um grupo
de peritos na mesma área (JIVE, 2016a)
Agenda Política para o Voluntariado na Europa (APVE): Fornece recomendações para
um modelo de políticas mais eficientes e eficazes para apoiar e promover os voluntários, o
voluntariado, as organizações que envolvem voluntários e os seus parceiros (JIVE, 2016a)
Staff do estabelecimento prisional: trabalhadores remunerados responsáveis pela
supervisão, segurança e proteção dos indivíduos privados de liberdade numa unidade
prisional (Council of Europe, 2018)
Mapa do processo: Análise estrutural do fluxo de um processo que distingue a forma
como o trabalho deveria ser feito da forma de como ele é realmente feito (JIVE, 2016a)
Stakeholders: Pessoas, grupos ou organizações com interesse numa organização e que
podem influenciar ou ser influenciados por esta (JIVE, 2016a)
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Programa de voluntariado bem-sucedido: abordado a partir das perspetivas da
organização, da população beneficiária, e do voluntário; focando-se na sobreposição de
necessidades e criando uma posição de voluntariado que seja compatível — uma que
sirva a organização e a comunidade, mas também o voluntário (ICMA, 2019)
Envolvimento do voluntário: Processo de emparelhamento entre o voluntário e a
instituição ao qual foi atribuído, materiais de descrição de trabalho e designação de um
supervisor local (JIVE, 2016a)
Descrição do trabalho voluntário: Uma declaração escrita que resume os deveres e as
responsabilidades essenciais do trabalho do voluntário (JIVE, 2016a)
Gestor/coordenador dos voluntários: pessoa que possui um papel específico designado
Coordenador, Gestor ou Organizador dos Voluntários, etc. ou a pessoa que tem a gestão
de voluntários como o seu trabalho principal (Machin, J., & Paine, A. E., 2008)
Perfil do gestor de voluntários: um quadro que contenha todas as competências,
conhecimentos, comportamentos e capacidades consideradas necessárias para os
gestores de voluntários. (tendo por base o JIVE, 2016b)
Voluntário: “Um voluntário é uma pessoa que realiza atividades que beneficiam a
sociedade, por livre vontade. Estas atividades são realizadas para uma causa sem fins
lucrativos, beneficiando o desenvolvimento pessoal do voluntário, que compromete o
seu tempo e a sua energia para o bem geral, sem obter uma recompensa financeira.”
(European Volunteering Charter, 2012)
Perfil do voluntário: um quadro que contenha todas as competências, conhecimentos,
comportamentos e capacidades consideradas necessárias para os voluntários. (JIVE,
2016b)
Âmbito/área de atividade de voluntariado: área de atividade pela qual a atividade de
voluntariado pode ser classificada. (Brown, E., 1999)
Atividade de voluntariado: uma atividade não obrigatória, com um objetivo, executada
por um voluntário tendo em conta que ele / ela não irá recolher o seu valor produtivo.
(Brown, E., 1999)
Organizações Promotoras de Voluntariado (OPV): será utilizada a sigla OPV neste
relatório para referir uma organização que envolve voluntários para criar impacto social,
sendo estas muitas vezes designadas de organizações do terceiro setor, organizações da
sociedade civil ou organizações sem fins lucrativos.
9
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Sumário executivo
O projeto Prisons Managing Volunteers in Europe (VOLPRIS) é uma parceria de três anos,
financiada pelo Programa Erasmus+. O principal objetivo é investir na qualificação da
gestão de voluntários em meio prisional, e ao fazê-lo para apoiar o voluntariado efetivo,
construir competências e capacidades neste campo crucial.
Este relatório descreve as principais conclusões do estudo realizado pela parceria
VOLPRIS sobre práticas e necessidades de voluntariado prisional em todos os países do
projeto: Alemanha, Bélgica, Polónia, Portugal e Roménia. No inquérito participaram de
forma voluntária 79 prisões de 5 Estados-Membros da UE durante o verão de 2020.
Apesar de os dados recolhidos nesta investigação não serem representativos da
situação em cada país parceiro, acabam por fornecer informações sobre as quais podem
ser baseadas outras hipóteses. Os dados foram recolhidos utilizando um desenho
de metodologia mista, implementando a recolha e a análise de dados qualitativos e
quantitativos em paralelo. No futuro, recomenda-se que seja realizado um estudo maior
e confirmatório, que possa focar com maior clareza alguns aspetos desta investigação.
Não obstante, os dados recolhidos evidenciam algumas práticas interessantes num
campo de investigação pouco explorado. Tendo em conta estas considerações, os
resultados são suscetíveis de realizar as seguintes análises:

1. Mais de 75% da amostra total concorda que tanto a administração prisional como
os profissionais compreendem o papel dos voluntários enquanto importantes
contributos para o exercício da sua missão, para a construção de capacidades e para
o bem-estar dos reclusos.

2. Quando questionada a perceção dos participantes sobre o valor das atividades
de voluntariado prisional, os três fatores mais importantes que emergiram para o
sucesso das atividades de voluntariado prisional foram: (1) Formação específica
e adequada; (2) Reconhecimento do valor dos voluntários e dos projetos de
voluntariado; e (3) Relação entre os funcionários do estabelecimento prisional e os
voluntários.
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3. Dos 79 estabelecimentos prisionais que responderam ao inquérito, 81% reportaram
ter atividades de voluntariado.

4. Mais de metade (50%) dos inquiridos afirmou ter uma falta de formação adequada
para orientar e apoiar as atividades de voluntariado na prisão quando questionados
sobre a formação dos funcionários do estabelecimento prisional disponível para
apoiar o voluntariado prisional.

5. Muitos estabelecimentos prisionais possuem anos de experiência com voluntários,
e os inquiridos reconheceram o valor do voluntariado no contexto prisional. No
entanto, os dados mostram que a maioria das prisões que envolve voluntários tem
um número reduzido de voluntários (o número mais frequente é de '4 ou menos',
entre os 28 inquiridos).

6. Uma análise geral mostra que 52% (33) dos estabelecimentos prisionais
que participaram no inquérito possuem uma definição clara das tarefas e
responsabilidades do voluntário.

7. Apesar de reportarem ter uma definição clara das tarefas e responsabilidades dos
voluntários, os resultados mostram que 59% dos 63 participantes não têm um perfil
do voluntário onde se possam apoiar para realizar o seu trabalho com voluntários
e com Organizações Promotoras de Voluntariado. Para além disto, existe uma
tendência para a falta de procedimentos que permitam a definição sistemática das
atividades e tarefas dos voluntários de acordo com as necessidades dos reclusos: 47%
(30) dos participantes indicaram que não têm um procedimento claro para elaborar
uma avaliação abrangente das necessidades dos reclusos em termos de atividades
de voluntariado. Reiterando esta constatação, constatou-se que, considerando as
prisões que reportaram ter atividades de voluntariado (N=64), a sua maioria (53%)
afirmou que estas atividades não são concebidas e construídas tendo por base o
plano individual de reabilitação do recluso.

8. Quando questionados sobre se a prisão adota normas para garantir que as
Organizações Promotoras de Voluntariado possuem critérios e procedimentos
claros para a seleção e orientação dos voluntários, a maioria dos participantes (39)
declarou que esta é uma prática comum na prisão onde exercem voluntariado.
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9. No que diz respeito aos critérios de recrutamento e seleção das Organizações
Promotoras de Voluntariado, os fatores mais importantes identificados pelos
profissionais foram: Compromisso, Áreas de voluntariado, Competências /
Capacidades, Motivação, Capacidade de respeitar a diversidade e a vontade da
Organização ao comprometer-se com uma parceria de longo prazo. Paralelamente,
o mesmo foi questionado em termos de seleção e recrutamento de voluntários,
sendo os critérios mais importantes os seguintes: Compromisso, Competências
/ Capacidades, Competências de Comunicação, Capacidade de respeitar a
diversidade e a motivação do voluntário. Os resultados do inquérito revelaram que,
de facto, as prisões conhecem e sabem identificar os critérios mais importantes para
recrutar e manter as OPV e os voluntários. Contudo, os estabelecimentos prisionais
não possuem um plano para identificar e envolver voluntários ou organizações da
sociedade civil considerados essenciais.

10. Relativamente aos processos de envolvimento e gestão dos estabelecimentos
prisionais, organizações de serviços de voluntariado e voluntários, a maioria dos
inquiridos (61%) referiu existirem políticas e procedimentos claros de gestão em
vigor para apoiar os funcionários do estabelecimento prisional a cumprir o seu dever
de orientar e apoiar os voluntários. No entanto, 43 (67%) dos inquiridos relataram
que não têm políticas e procedimentos escritos de voluntariado em vigor para as
atividades de voluntariado, e 42 inquiridos (66%) consideraram que a sua prisão
não dispõe dos recursos necessários para realizar atividades de voluntariado,
tais como o espaço e ferramentas; esta mesma tendência pode ser observada
nos procedimentos informais de supervisão (por exemplo, reuniões presenciais,
preenchimento de documentos / relatórios), em que 39 inquiridos (61%) indicaram
não seguir esta prática. Da mesma forma, 30 participantes (47%) reportaram não
ter uma avaliação de risco para todos os locais de voluntariado que garantam
a cobertura de responsabilidades para todos os voluntários. Por outro lado, 29
inquiridos (45%) indicaram ter procedimentos formais de avaliação (por exemplo,
inquéritos de satisfação dos beneficiários; métodos de avaliação mista).

11. Quanto à existência de um coordenador do voluntariado em cada OPV, a maioria das
prisões que responderam a esta questão e (76%) garantiu existir um coordenador
para as OPV. No entanto, quando questionados sobre a forma de coordenação das
OPV / voluntários por parte do estabelecimento prisional, a maioria dos inquiridos
(46) da amostra (N=64) indicaram que a gestão de voluntários é apenas uma das
muitas funções de um membro do staff:
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“Não há dúvida de que muitas questões têm de ser
sistematizadas e clarificadas. Acontecem coisas
importantes, mas são organizadas de uma forma
espontânea, o que é uma vantagem, mas também
um obstáculo.”
(testemunho de uma prisão polaca)
12. No que diz respeito ao perfil e às necessidades de formação de voluntários, como
vimos, os resultados dividem-se: 59% (37) dos 63 participantes não têm um perfil
do voluntário sobre o qual possam apoiar o seu trabalho com voluntários e com OPV,
e 26 inquiridos (41%) relataram ter um perfil do voluntário. Em termos de formação,
as respostas seguem a mesma tendência, referindo 53% dos estabelecimentos
prisionais que os voluntários não recebem formação (incluindo a formação inicial e
a formação contínua).

13. Relativamente ao perfil e às necessidades de formação do gestor do voluntário, 77%
(49) dos estabelecimentos prisionais que responderam a esta questão reportaram
ter um coordenador de voluntários dedicado. As funções do coordenador de
voluntários na prisão concentram-se principalmente na gestão de voluntários, tais
como o envolvimento do voluntário, o seu acompanhamento e a sua avaliação.

14. Os 5 principais fatores mencionados como cruciais para a seleção de um coordenador
de voluntários foram: "Comunicação e competências interpessoais", "Capacidade
de conceber Programas de Voluntariado, juntamente com a Organização Promotora
do Voluntariado / Voluntário", "Competências organizacionais e de gestão",
"Sensibilidade às necessidades dos voluntários" e "Espírito de Equipa". Em termos
de necessidades de formação, as conclusões sugerem que em 75% (48) das prisões
inquiridas, os coordenadores voluntários não recebem qualquer formação.
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Principais Resultados
Contexto de investigação
v

5
79

focus groups realizados entre fevereiro de 2020 e junho
de 2020 (um em cada país parceiro) que envolveram
34 participantes – profissionais da justiça.
prisões de 5 Estados Membros da UE participaram
voluntariamente no inquérito

Principais Resultados
Da amostra total de prisões (79), os três fatores mais importantes que
contribuem para o sucesso das atividades de voluntariado na prisão foram:
1. Formação específica e adequada
2. Reconhecimento do valor dos voluntários e dos projetos de
voluntariado
3. Relação entre os funcionários do estabelecimento prisional
e os voluntários
33 possuem uma definição clara das tarefas
e responsabilidades do voluntário
Das 64 prisões que reportaram ter atividades de voluntariado:

14

49

indicaram ter um coordenador de
voluntariado dedicado

46

reportaram que a gestão do voluntariado é apenas
uma das várias tarefas dos profissionais

47

afirmaram que as funções do coordenador
de voluntariado na prisão se focam sobretudo
na gestão do voluntariado

48

afirmaram que os coordenadores dos voluntários
não recebem qualquer tipo de formação

37

não possuem um perfil de voluntários para
apoiar o seu trabalho com voluntários e OPVs

34

afirmaram que os voluntários não recebem
formação (incluindo a formação inicial e contínua)

45

reportaram não ser fornecida nenhuma formação
geral ou apenas focada para os voluntários/organizações
promotoras do Voluntariado

41

registaram não existir nenhuma formação
disponível para orientar e apoiar as
atividades de voluntariado na sua prisão

48

concorda que quer a administração prisional quer os seus
profissionais compreendem o papel dos voluntários

15

Gestão dos Voluntários em meio prisional na Europa | insight sobre as perceções, necessidades e práticas atuais no sistema prisional

43

não possuem políticas e procedimentos escritos
em vigor que são comunicados e reforçados de forma
clara com todos os voluntários

39

não adotam procedimentos de
supervisão informal

30

não têm uma avaliação de risco para
os locais de voluntariado

29

possuem procedimentos de avaliação formais

As respostas mais frequentes relativas à variedade
de programas fornecidos nas prisões inquiridas

(os inquiridos podiam escolher mais de uma opção para esta questão):

de capacidades
15 % desenvolvimento
sociais e pessoais

13% ligações comunitárias
13% atividades culturais e artísticas
12% bem-estar (desportos, arte, meditação, yoga...)
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30

não tinham claro o processo para a elaboração
de uma avaliação de necessidades compreensiva
relativa às atividades de voluntariado

34

não planearam e construíram as atividades de
voluntariado com base no plano individual de
reabilitação

Na investigação, emergiram 5 critérios chave para
selecionar um coordenador de voluntários:

Competências de comunicação e interpessoais
Capacidade para conceber programas de Voluntariado
em articulação com as OPV/voluntários
Competências de organização e gestão
Sensibilidade às necessidades dos voluntários
Espirito de equipa
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Introdução

Introdução
O projeto Prisons Managing Volunteers in EU (VOLPRIS) é uma parceria de três
anos, financiada pelo Programa Erasmus+, cujo principal objetivo é investir na
qualificação da gestão do voluntariado em meio prisional, apoiar o voluntariado
eficaz e construir competências e capacidades neste domínio crucial.
Este relatório enuncia as principais conclusões do estudo realizado no verão de
2020 pela parceria do projeto VOLPRIS relativamente a práticas e necessidades de
voluntariado prisional em todos os países do projeto: Alemanha, Bélgica, Polónia,
Portugal e Roménia. A investigação foi desenvolvida no âmbito do produto 1 e
liderada pela Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social (Portugal).
Com a informação de base desta investigação, a parceria será capaz de orientar
de forma mais clara os estabelecimentos prisionais para diagnosticar as suas
necessidades e as dos seus programas de voluntariado. Concretamente, os
resultados inserem-se nas atividades do projeto VOLPRIS, que se iniciam com o
desenvolvimento de um perfil de Gestores de Voluntariado, um curso de formação
para gestores de voluntariado em meio prisional, e requisitos mínimos para
programas de voluntariado no sistema de justiça criminal (SJC). Esta investigação
constitui também a base da plataforma europeia do projeto sobre práticas,
conhecimento e intercâmbio de experiências de voluntariado no SJC (www.
volpris.eu).
Os dados seguintes não são representativos da situação de cada um dos países
parceiros, sendo um retrato não representativo das necessidades, que visa
melhorar a qualidade da prestação de serviços.

Sobre o projeto Prisons Managing Volunteers
in Europe (VOLPRIS)
O envolvimento de pessoas da comunidade na vida prisional - através
das Organizações Promotoras do Voluntariado (OPV) - pode introduzir
oportunidades de participação social, reforçar os laços sociais, podendo ainda
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reforçar os esforços de reabilitação conduzidos pelos serviços prisionais para preparar o
regresso da pessoa condenada à sociedade.
A investigação no campo do voluntariado no SJC é escassa. As prisões e organizações
que orientam e apoiam os voluntários carecem, muitas vezes, de informação, recursos
e ferramentas necessários para apoiar e valorizar os voluntários ou para realizar uma
avaliação prisional de identificação das necessidades do voluntariado. Os parceiros
do projeto VOLPRIS reuniram-se com o objetivo de contribuir para uma sociedade
empenhada e ativa, onde o voluntariado se reveste como uma expressão de solidariedade
e de valores europeus. Da mesma forma, desejamos ter comunidades mais seguras,
onde os reclusos são plenamente apoiados na sua integração às suas comunidades,
onde possam abordar os fatores e problemas que levaram ao cometimento do crime, e
por consequência, viverem uma vida normativa, sem a presença do crime.
O projeto consiste numa parceria de três anos, financiada pelo Programa Erasmus+,
cujo principal objetivo é investir na qualificação da gestão do voluntariado em contextos
prisionais, apoiar o voluntariado eficaz e construir competências e capacidades neste
domínio crucial. O projeto está a ser implementado na Alemanha, Bélgica, Polónia,
Portugal e Roménia. Decorre de setembro de 2019 até ao final de agosto de 2022. .
Os principais objetivos do VOLPRIS:

1. Explorar oportunidades de aprendizagem mútua entre os SJC e as OPV através
da criação de quadros para o intercâmbio de informação, a fim de facilitar a
comparabilidade entre diferentes práticas em matéria de voluntariado em diferentes
estabelecimentos prisionais da Europa;

2. Identificar indicadores-chave de desempenho entre as administrações prisionais
e as organizações de voluntariado em ambientes securitários, nomeadamente
através do desenvolvimento de um perfil de competências do gestor de programas
de voluntariado em meio prisional.

3. Desenvolver um currículo e um programa de formação para apoiar o
desenvolvimento e reforço de um perfil de gestor de voluntariado no SJC e
desenvolver um guia de formação de Voluntários Europeus.

4. Estabelecer normas mínimas europeias comuns para formar voluntários que
trabalhem em ambiente prisional e avaliar a qualidade das organizações e / ou dos
programas de voluntariado.
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5. Promover uma formação colaborativa,
beneficiando de processos de escala e
criatividade, garantindo simultaneamente
uma mensagem de base comum e a redução
de custos.
Este inquérito direcionado às necessidades
das prisões relativamente aos seus programas
de voluntariado constitui a primeira ação do
projeto. Com esta informação de base, os
parceiros do projeto poderão diagnosticar
melhor as tendências nas prisões no que diz
respeito aos programas e às necessidades do
voluntariado.

Breve Apresentação sobre
o Voluntariado no Sistema
de Justiça Criminal
Como definimos o voluntariado e o que
é o voluntariado em meio prisional?
Wilson define o voluntariado como "qualquer
atividade em que o tempo é oferecido, de
forma livre, para beneficiar outra pessoa, grupo
ou organização" (Wilson, 2000, p.215). Além
disso, a ação de voluntariado deve ser realizada
por vontade própria e não por obrigação ou
coação. O voluntariado é considerado um ato
deliberativo, contínuo ao longo do tempo. O
voluntariado não pode ser recompensado com
benefícios explícitos, tais como o pagamento
monetário, envolvendo o serviço a pessoas
ou causas que necessitam de ajuda, sendo
normalmente realizado através de organizações
ou organismos (Snyder & Omoto, 2008).
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Os voluntários são, portanto, pessoas com diferentes contextos que realizam tarefas em
condições que satisfazem os princípios de livre vontade, escolha e motivação da pessoa,
sem procurar obter retorno financeiro. O voluntariado é um caminho de solidariedade
para com as necessidades e preocupações humanas, sociais e ambientais (P.A.V.E., 2011).
O voluntariado no Sistema de Justiça Criminal tem uma tradição que se estende por
mais de um século, tendo assumido diversas formas, mas contribuindo sempre, de
diversas formas para a reabilitação das pessoas privadas da sua liberdade, tanto na
prisão, como na sua libertação para a comunidade. O voluntariado em ambiente
prisional desempenha um papel fundamental, em toda a Europa, em diversos contextos
e cenários, nomeadamente nos tribunais, prisões, nos sistemas com medidas na
comunidade e nas organizações não governamentais (ONG). As atividades apoiam o
trabalho com reclusos, ex-reclusos, as suas famílias e com vítimas de crime, embora o tipo
e a dimensão desta contribuição variem significativamente (JIVE, 2014). Esta panóplia
de atividades reflete a complexa realidade daqueles que estão nos nossos sistemas de
justiça criminal, reconhecidos de forma homogénea pelos sistemas de justiça criminal
como barreiras a uma vida sem crime, à (re)integração nas comunidades. Do ponto de
vista do sistema, essas mesmas barreiras que os voluntários ajudam a ultrapassar são
aquelas que são normalmente usadas para avaliar a probabilidade de reincidência dos
reclusos (Alvarez & Loureiro, 2012; Graffam et al., 2004):

•

alojamento

•

educação, formação e emprego (ETE)

•

saúde (incluindo o uso abusivo de substâncias psicoativas e de álcool)

•

drogas e álcool

•

questões financeiras, benefícios e dívidas

•

crianças, famílias e redes comunitárias

•

atitudes, pensamentos e comportamentos (incluindo a institucionalização
e competências de vida)

•

ter sido/ser vítima de violência doméstica e/ou um trabalhador do sexo

Os parceiros do projeto VOLPRIS baseiam-se no projeto Justice Involving Volunteers
in Europe (JIVE) financiado pelo Programa de Justiça Criminal da Comissão Europeia.
Em 2014-16 o projeto JIVE foi financiado para combater a falta de reconhecimento
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do voluntariado nos Sistemas Europeus de Justiça Criminal. O objetivo era trazer o
voluntariado no SJC para a Agenda da UE, tendo por base o trabalho de 2011 da EV
Alliance e da Agenda Política para o Voluntariado na Europa (o voluntariado no contexto
da justiça criminal foi omitido da sua investigação).
Ao longo de dois anos, os parceiros mapearam as necessidades e experiências dos
voluntários e das Organizações Promotoras de Voluntariado (OPVs), desenvolveram
um programa de formação para os voluntários, e partilharam ideias e boas práticas
em relação ao 1) O uso e valor do trabalho dos voluntários com cidadãos detidos, as
suas famílias e vítimas; 2) Trabalho efetivo em parceria com as organizações públicas e
privadas com atividade no setor. O projeto JIVE permitiu perceber, de forma evidente,
como as atividades de voluntariado permitem aos indivíduos em conflito com a lei
envolverem-se na aprendizagem e melhorar a sua literacia e consciência cultural, tendo
um impacto claro nas barreiras acima referidas à reabilitação e à desistência criminal.
Pode saber mais sobre o projeto JIVE aqui: http://www.clinks.org/voluntary-sector/
justice-involvingvolunteers-europe-jive).
Com base em trabalhos anteriores do projeto JIVE, a parceria VOLPRIS adotou a
definição do projeto JIVE de "voluntariado no SJC", nomeadamente definida como "o
envolvimento cívico sem remuneração". O trabalho realizado pelos voluntários inclui:

•

Trabalho voluntário, legalmente regulamentado ou trabalho obrigatório dentro de
instituições – como, membros do júri, juízes profissionais, administradores da prisão,
visitantes da prisão, funcionários voluntários das penas e medidas na comunidade

•

Orientação e apoio a organizações não governamentais (ONG) nas prisões ou na
comunidade

•

Iniciativas formativas, educacionais ou de artes criativas

•

Funções em grupos de pressão/campanha, grupos de reflexão e lobbyists para a
mudança legislativa (BRIK report, p. 6, 2014).

Visão geral dos Países parceiros sobre a gestão do voluntariado em meio
prisional: O enquadramento jurídico
Para manter os progressos realizados no Ano Europeu do Voluntariado de 2011, o
Comité Económico e Social Europeu (CESE) recomendou que as instituições da UE e
os Estados-Membros pudessem proporcionar um ambiente eficaz e sustentável para
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o voluntariado, adotando medidas para garantir que as suas legislações nacionais e
a legislação da EU permitam e incentivem o voluntariado, protejam os voluntários
e as OPV e eliminem as barreiras legais. Esta proteção legislativa torna-se ainda mais
importante quando o voluntário trabalha em ambientes que são conhecidos por serem
perigosos. O voluntariado na área da justiça criminal pode enquadrar-se nesta categoria
e é particularmente interessante porque, a par de outras atividades de voluntariado, tal
como o combate a incêndios, a promoção do trabalho voluntário nos sistemas estatais
ajuda a reforçar os serviços tradicionalmente desenvolvidos pelo governo. Colocam-se
questões jurídicas complexas sobre se, por exemplo, faz realmente diferença, do ponto
de vista da regulamentação europeia de saúde e segurança, se uma pessoa que trabalha
sob a direção de outra recebe ou não remuneração? (Risak, 2019). A legislação relativa
ao voluntariado pode ainda clarificar a posição de um voluntário ou das OPV no que diz
respeito à responsabilidade, salário mínimo, regimes de voluntariado dos trabalhadores,
direito fiscal e uma série de outras considerações individuais. A ausência de um
enquadramento jurídico não constitui necessariamente um obstáculo – aliás, em alguns
casos, a falta de requisitos legais acaba por promover uma maior e mais espontânea
participação comunitária – e, no contexto prisional, a legislação deve alcançar um bom
equilíbrio entre o apoio a uma cultura de participação comunitária na reintegração e
a sobrecarga de regulamentação que poderá suprimir a atividade do voluntariado. Isto
requer o contributo de todos os stakeholders, e deve permitir a existência de períodos de
ajustamento: como se poderá perceber pelos dados, quando se questionou os inquiridos
sobre as políticas de gestão de voluntários, percebeu-se que a introdução de um seguro
obrigatório pode ter contribuído para uma diminuição de voluntários durante um
determinado período num dos países parceiros.
A parceria VOLPRIS analisou a legislação como parte da investigação de base de forma
a perceber o grau de integração da cultura de voluntariado nos contextos prisionais
nacionais. A seguinte matriz foi desenvolvida para resumir os pontos-chave da legislação
de um país parceiro do VOLPRIS, tendo sido cruzadas referências para aferir se estas
mesmas normas aparecem na legislação dos outros países parceiros:
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Legislação sobre o voluntariado (nos estabelecimentos prisionais) nos Países
Parceiros do projeto VOLPRIS
Pontos da legislação
Existe um enquadramento jurídico
nacional para as atividades de
voluntariado?
Esta lei define o que é “um voluntário”?
Esta lei define o que é o “voluntariado”?
Existe um órgão nacional que
implementa esta legislação de
voluntariado (um conselho de
voluntariado ou algo semelhante)?

AL

PT

BE

PL

RO

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

**

Este organismo nacional fornece
uma investigação pública sobre o
voluntariado em diferentes sectores?
A sentença condenatória nacional
incentiva ao envolvimento da sociedade
civil na vida prisional?

•

O "voluntariado" é explicitamente
abordado ao abrigo do direito penal
nacional relativo à execução das penas?
Esta lei menciona expressamente
que o voluntariado pode apoiar a (re)
socialização após a saída em liberdade?

•
•

•
•

•

•
•

•

•

Esta legislação menciona
expressamente que o voluntariado
é incentivado na prisão de forma a
manter a ligação dos reclusos enquanto
estão condenados?

•

•

De acordo com a legislação nacional,
tem de existir um acordo formal
entre voluntários/organizações de
voluntariado e as prisões onde são
voluntários?

•

•

•
•
•

Existe um requisito legal para a
organização de voluntariado formar o
voluntário para trabalhar na prisão?
Existe um requisito legal para as prisões
terem de formar voluntários antes de
poder existir voluntariado na prisão?

•

*

* Apenas para as funções específicas de Vollzugshelfer / Auxiliar Prisional e para o Funcionário da
Reinserção social
**Este organismo não é estatutário.
Tabela 1 - Matriz de pontos-chave da legislação dos países parceiros do projeto VOLPRIS
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A investigação
exploratória
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A investigação
exploratória
1. Design e metodologia
A investigação do projeto VOLPRIS utilizou um desenho exploratório. “A
investigação exploratória, como o próprio nome sugere, é normalmente
realizada para explorar o problema da investigação e é geralmente feita
quando as opções alternativas não foram claramente definidas ou quando o
seu âmbito não é claro” (Singh, 2007, p. 64). Escolhemos este desenho porque a
investigação exploratória “permite que os investigadores explorem as questões
em detalhe, de modo a familiarizarem-se com o problema ou com o conceito
a ser estudado” (Ibid, p. 64). Sabendo que existe pouca investigação neste
domínio, esta abordagem permitiu à parceria VOLPRIS uma maior familiarização
com o cenário europeu em termos de atividades de voluntariado/necessidades
de programas de voluntariado no contexto do SJC, possibilitando ainda
a identificação de possíveis necessidades formativas. Assim, e de forma a
obter a melhor informação possível sobre as práticas de voluntariado dentro
das prisões e sobre a forma como estas poderiam ser melhoradas, a parceria
identificou as seguintes questões de investigação:

1. Qual é o valor do voluntariado em meio prisional para o staff prisional?
2. Que tipo de atividades/programas de voluntariado existem dentro das
prisões e como estão a ser implementadas?

3. Existe um processo de avaliação para avaliar as necessidades dos reclusos
em termos de voluntariado?

4. Como são recrutadas e selecionadas as organizações do setor do
voluntariado / os voluntários?

5. Como é que as prisões se envolvem e gerem as organizações do setor do
voluntariado / os voluntários?
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6. As organizações do sector do voluntariado / os voluntários recebem algum tipo de
formação e, em caso afirmativo, como é administrada?
De forma a responder às questões de investigação mencionadas, este estudo adotou
um desenho de metodologia mista, incluindo a recolha e análise de dados qualitativos e
quantitativos de forma paralela.
A

Recolha de
dados QUAN:
Inquérito

Análise
de dados
QUAN

B

Resultados
QUAN

Validação dos
resultados
QUAN com os
resultados qual
A

Recolha de
dados qual:
Inquérito
de resposta
aberta

Análise de
dados qual

Interpretação
QUAN + qual

B

Resultados
qual

Figura 1 - Desenho de Triangulação utilizando o Modelo de Validação dos Dados Quantitativos

Em específico, foi escolhido um Desenho de Triangulação utilizando um Modelo de
Validação dos Dados Quantitativos (ver Figura 1) para melhor compreender o problema
da investigação.
O método selecionado para recolher os dados foi um inquérito exploratório,
nomeadamente a Ferramenta de avaliação de necessidades do Voluntariado (ver Anexo
A), com perguntas abertas e fechadas. As questões foram construídas tendo por base
uma revisão da literatura relativa a ferramentas de monitorização das necessidades e
dos programas de voluntariado no sector da justiça criminal e foram informadas pela
experiência prática das organizações parceiras neste campo (ver Anexo B).
Dado que o inquérito foi de natureza exploratória, não foi testado para os parâmetros
de fiabilidade ou validade. No entanto, a primeira versão da Ferramenta de avaliação
de necessidades do Voluntariado foi testada para aferir a sua adequabilidade utilizando
duas metodologias diferentes. Em primeiro lugar, foi submetida a uma revisão pelos
pares, recolhendo sugestões de melhoria dos parceiros do projeto. Depois foi submetida
à consultoria por parte de stakeholders externos. Cada país parceiro organizou um focus
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group nacional para apresentar o projeto VOLPRIS e a primeira versão da Ferramenta
de avaliação de necessidades do Voluntariado. Foram realizados 5 focus groups entre
fevereiro de 2020 e junho de 2020 (um em cada país parceiro) envolvendo um total de 34
participantes, incluindo profissionais de justiça. O objetivo destes eventos era convidar
pessoas especialistas no voluntariado em contexto prisional e no contexto de reabilitação,
para dar feedback sobre o conteúdo e a forma das questões que se queriam colocar. Os
profissionais deram feedback sobre as dimensões que contribuíram para as qualificações
do voluntariado em contexto prisional, dimensões que poderiam ser melhoradas,
necessidades às quais o questionário não respondeu e outras recomendações de
melhoria. A ferramenta foi ajustada tendo em conta estes comentários.
Após a recolha e análise dos dois métodos de feedback, o inquérito final foi disponibilizado,
contendo um total de 39 perguntas em formato aberto e fechado, agrupado em quatro
seções principais (ver Figura 2):

I.

II.

III.

IV.

Perceções sobre o
valor das atividades
de voluntariado

Atividades de
voluntariado

Perfil e
necessidades de
formação dos
voluntários

Perfil e
necessidades de
formação do Gestor
de Voluntariado

Figura 2 – Quatro secções principais do questionário

O inquérito foi originalmente desenvolvido em inglês, tendo posteriormente sido
traduzido para a língua nativa de cada país parceiro para facilitar o seu preenchimento.

2. Recolha de Dados
De acordo com a candidatura do projeto, a amostra deveria ter tido um mínimo de
40 respostas (sendo que cada parceiro envolveria, no mínimo, 8 estabelecimento
prisionais). Os dados foram recolhidos através de um inquérito online, nomeadamente
pela utilização do software de investigação Jotform. Por motivos contextuais, os
parceiros romenos recolheram os dados utilizando um documento Word.
O inquérito foi distribuído pelas administrações prisionais dos países parceiros do
projeto, incluindo a seguinte declaração “De modo a que as respostas sejam o mais
exatas possível, é aconselhável que alguém qualificado na área do voluntariado
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responda ao questionário, ainda que seja orientado pela respetiva equipa. Solicitamoslhe, gentilmente, que dedique o tempo necessário e considere fortemente a importância
de preencher o questionário como uma atividade de trabalho em equipa.”
O inquérito estava disponível em inglês, alemão, francês, polaco, português e romeno
e os inquiridos podiam preenchê-lo no prazo de 1 mês (entre 1 de julho de 2020 e 31 de
julho de 2020).

3. Análise de dados
Foi realizada uma análise quantitativa descritiva das respostas do inquérito e uma
categorização temática às respostas das perguntas abertas.
Relativamente à interpretação dos dados, é importante considerar alguns pontos. O
SJC, a nível europeu, possui uma dualidade: por um aldo, revela-se altamente complexo,
e por outro, relativamente inexplorado. Neste contexto, a investigação em que os dados
se baseiam possui uma natureza exploratória, não tendo intenção de ser nada mais do
que uma abordagem inicial a um tema que necessita de um estudo mais aprofundado.
Deste modo, o projeto VOLPRIS não assume que os dados representam plenamente os
países envolvidos, não sendo possível uma extrapolação a nível nacional. No sentido
mais estrito, os dados poderão ser apenas aplicáveis aos estabelecimentos prisionais
que participaram na recolha de dados.
Com isto em mente, a implementação do próprio desenho de investigação conduziu
a algumas situações que podem ter limitado, de alguma forma, o desenvolvimento
do estudo. Por exemplo, o significado de algumas das questões colocadas sobre as
ferramentas qualitativas de recolha de dados foi mal interpretado, o que pode ter
originado, em alguns casos, respostas ambíguas ou não padronizadas em algumas das
questões. Foram colocadas anotações no texto nos casos em que isto aconteceu.
Os parceiros do projeto reforçam que os dados que se seguem não são representativos
da situação dos países parceiros. Trata-se de um retrato não representativo das
necessidades, destinado a servir de base a melhorias na prestação de serviços. Os
resultados devem ser tratados com prudência, não podendo ser generalizados para
caracterizar as práticas de gestão do voluntariado nas prisões da Europa.

4. Sobre os inquiridos
No inquérito, participaram de forma voluntária 79 prisões de 5 Estados-Membros da UE,
distribuídos da seguinte forma (Figura 3):
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Bélgica
N=3

Alemanha
N = 18

Polónia
N = 10

Roménia
N=8

Portugal
N = 40

Figura 3 - Número de inquiridos por país participante

Portugal e a Alemanha são os países membros com o maior número de respostas (N=40 e
N=18 respetivamente), seguidos da Polónia (N=10) e Romênia (N=8). A recolha de dados
nas prisões Belgas revelou-se um processo mais complicado do que o previsto, aliado
a uma enorme pressão exercida sobre o staff prisional devido às restrições provocadas
pela COVID-19. Embora o Serviço Prisional Belga tenha apoiado e facilitado os pedidos,
foram apenas recolhidas menos de 8 respostas por parte da Administração Prisional
Belga (N=3).

4.1 Perfil das prisões
A investigação iniciou-se questionando o staff prisional sobre os dados demográficos
da prisão onde trabalham, incluindo a localização, o tipo de prisão (ex: com reclusos
em prisão preventiva, reclusos do sexo masculino, reclusos estrangeiros) e indicadores
populacionais (e.g., número total de reclusos; densidade prisional).
O Gráfico 1 ilustra o tipo de estabelecimentos prisionais representados na amostra, por
país, relativamente a uma série de categorias: reclusos preventivos, reclusos do sexo
masculino, reclusas do sexo feminino, reclusos juvenis/jovens, e reclusos estrangeiros
(os inquiridos podiam selecionar várias respostas). O inquirido poderia selecionar mais
do que uma resposta em todas as perguntas. A maioria dos inquiridos trabalha em
prisões do sexo masculino.
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Gráfico 1 - Tipos de estabelecimentos prisionais por país

Os inquiridos foram também questionados sobre vários indicadores prisionais
populacionais, nomeadamente sobre o número total de reclusos (incluindo em
prisão preventiva), número total de profissionais da prisão e a lotação oficial dos
estabelecimentos prisionais. A percentagem média dos preses preventivos, por país,
está disponível no anexo C (Gráfico C2).
Como é possível aferir no Gráfico 2, o número médio de reclusos nas prisões amostradas
é de 259, variando entre os 207 reclusos entre os inquiridos Portugueses até aos 555
reclusos entre os inquiridos Romenos. O desvio padrão é alto (SD=246.6), como
evidenciado pela variação entre o número mínimo e o número máximo de reclusos em
cada país.
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Nº total de reclusos
Média

301.0

Erro padrão

28.3

Mediana

258.5

Moda

42.0

Desvio padrão

246.6
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Resultados – breve análise
sobre as perceções, as
necessidades e as práticas
atuais das prisões
SECÇÃO I - Perceções sobre o valor
das atividades de voluntariado
em meio prisional
"Na sua opinião, quais são os fatores-chave que contribuem para o
sucesso de atividades de voluntariado em contexto prisional?"
Os dados obtidos a partir desta pergunta aberta foram analisados através de
um processo de análise de conteúdos qualitativos, envolvendo o agrupamento
e a categorização das características e das ideias indicadas pela amostra total
(Portugal: n=40; Roménia: n=12; Alemanha: n=17; Bélgica: n=3; Polónia: n=10).
As respostas foram organizadas e agrupadas considerando o seu significado
e critérios linguísticos (por exemplo, "compromisso” e "envolvimento";
"Acompanhamento do voluntário" e "monitorização da atividade") num total
de 19 fatores-chave finais.
A tabela 2 mostra a perceção dos inquiridos sobre os fatores-chave que
contribuem para o sucesso das atividades de voluntariado na prisão. Os
cinco fatores mais importantes para o sucesso das atividades de voluntariado
na prisão estão listados abaixo (por ordem descendente), juntamente com
exemplos de citações dos inquiridos:
1) Formação específica e adequada

•

"Fornecer formação adequada aos voluntários" (AL)

•

"O principal fator que apoia o sucesso das atividades de voluntariado é a
formação dos grupos de voluntariado"(PL)
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•

"Deve ser fornecida uma formação adequada aos voluntários para poderem intervir
de forma mais adequada com a população reclusa"(PT)

•

“A formação é, acima de tudo, o mais importante” (RO)

2) Reconhecimento do valor dos voluntários e dos projetos de voluntariado

•

"Comunicação dos valores adicionais com impacto no trabalho diário do staff
prisional" (BE)

•

"Apoiar e reconhecer os voluntários" (AL)

•

"Apoiar e valorizar os voluntários como uma forma de criar pontes com o exterior"
(PT)

•

"Apoiar e valorizar os voluntários" (RO)

3) Relação entre staff prisional e voluntários

•

“Boas-vindas pela direção – permite estabelecer uma ligação com a equipa” (BE)

•

“Relação de trabalho de apoio mútuo entre o staff qualificado e os voluntários” (AL)

•

“Desenvolvimento de relações adequadas entre os profissionais dos serviços
prisionais e os voluntários” (PL)

•

“A relação de apoio mútuo entre profissionais e voluntários é essencial” (PT)

•

“Um dos fatores importantes é a relação que se cria entre o voluntário e o coordenador
do programa” (RO)

4) Perfil e características do voluntariado

•

“Qualidade dos voluntários” (BE)

•

“Transparência, confiança, educação” (AL)

•

“A boa vontade dos voluntários, a sua área de especialização e a partilha desta
sabedoria com a população reclusa” (PT)

•

“As suas capacidades para serem pró-ativos, empenhados nesta abordagem, na
sua disponibilidade e flexibilidade, mas também na sua vontade de se envolverem
numa parceria a longo prazo” (RO)

Outros exemplos que merecem ser mencionados sobre as características mais
importantes do perfil do voluntário no contexto prisional, fornecidos pela nossa amostra
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são a boa vontade; conhecimento; envolvimento; motivação; competência técnica;
competências pessoais; compromisso; vontade de ajudar os outros; capacidade de
ser proactivo; empatia; disponibilidade; flexibilidade; transparência, experiência;
fiabilidade; valor acrescentado; e vontade de se envolver a longo prazo.
5) Adequação das atividades de voluntariado com as necessidades dos beneficiários

•

“Todo o voluntariado deve (...) ir ao encontro das necessidades da população
prisional” (PT)

•

“Ajustamento do tipo de voluntariado às necessidades dos beneficiários” (PT)

•

“Adequação dos projetos às necessidades da população prisional” (PT)

•

“Voluntários com competências para responder às necessidades identificadas ao
nível da unidade de detenção” (RO)
Fatores-chave que apoiam o sucesso das atividades de
voluntariado na prisão

Nº de
respostas

Formação especifica e adequada
Reconhecimento do valor dos voluntários e dos projetos de
voluntariado
Relação entre o staff prisional e os voluntários

32

Perfil e caraterísticas do voluntário
Correspondências entre as atividades de voluntariado e as
necessidades dos beneficiários
Monitorização da atividade de voluntariado
Caraterísticas e relevância do projeto & das atividades de
voluntariado
Relação entre os voluntários e os reclusos
Capacidade de resposta e disponibilidade do estabelecimento
prisional e do staff
Articulação e colaboração com atores chave da sociedade

21

Boa seleção dos voluntários

5

Integração dos voluntários em dinâmicas e organismos institucionais

5

Confiança

3

Recursos humanos e materiais fornecidos pela prisão
Disseminação dos resultados e da atividade de voluntariado pela
comunidade
Apoio na preparação de projetos de voluntariado

2

Espírito de equipa

1

29
26
17
8
7
6
5
5

2
1

Bom fluxo de informação
Compreensão do ambiente prisional

1

Tabela 2 - Perceções sobre os fatores-chave que apoiam o sucesso das atividades de voluntariado na prisão
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‘Na sua prisão, os profissionais (Membros da Direção, os profissionais
que estão na linha da frente, o staff médico, etc.) recebem formação para
trabalhar eficazmente com os voluntários?’
Esta primeira secção do inquérito procurou também explorar a perceção dos inquiridos
sobre a formação do staff sobre voluntariado em meio prisional. Os resultados são
apresentados no Gráfico 3.
Não, não existe formação adequada disponível para
orientar e apoiar as atividades de voluntariado

20

Não, só as Organizações Promotoras do
Voluntariado/os voluntários recebem formação

8

Sim – alguns profissionais recebem formação
adequada sobre como orientar e apoiar os
voluntários em meio prisional
Sim – todos os profissionais recebem formação
adequada sobre como orientar e apoiar os
voluntários em meio prisional

Roménia

10

2

5

1 3 1
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2 4 3

11111
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Gráfico 3 - Formação do Staff sobre voluntariado em meio prisional

100% (N=79) dos inquiridos respondeu a esta questão, sendo que, de forma mais
concreta, 41 dos inquiridos (49,4%) informou que não existe uma formação adequada
para orientar e apoiar as atividades de voluntariado na sua prisão»; 20 inquiridos
(25,3%) referiram que "alguns profissionais recebem formação adequada sobre
como orientar e apoiar os voluntários em meio prisional"; 13 inquiridos (20,3%)
reportaram que apenas as OPV/voluntários recebem formação. Apenas 5 inquiridos
(5,1%) referiram que ‘todos os profissionais recebem formação adequada sobre como
orientar e apoiar os voluntários em meio prisional’.
No texto que se segue é apresentada uma análise mais profunda e detalhada por cada
país parceiro, sobre a existência de profissionais na prisão que recebem formação sobre
o voluntariado:

•

Bélgica (n=3): Dos 3 inquiridos belgas, 2 consideram que não existe uma formação
adequada do staff. Os restantes inquiridos (1) indicam que todo o staff profissional
recebe formação.
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•

Alemanha (n=18): A maioria da amostra alemã (n=13), considerou que a formação
para o staff prisional referente ao voluntariado está em falta. De forma mais
precisa, 10 inquiridos consideram que não existe formação neste campo e outros 3
consideram que só as Organizações Promotoras de Voluntariado ou os voluntários é
que recebem formação.

•

Polónia (n=10): 20 inquiridos (que correspondem a 50% da amostra portuguesa
assinalam a falta de uma formação adequada para orientar e apoiar os voluntários
nas prisões onde prestam voluntariado, ao passo que 11 afirmam que alguns
profissionais recebem formação.

•

Portugal (n=40): From the Portuguese sample, 20 (corresponding to 50% of the
Portuguese sample) respondents indicated that suitable training for guiding
and supporting volunteers is missing in their prisons and 11 stated that some of
professional staff receive training.

•

Roménia (n=8): De 8 inquiridos romenos, 4 afirmaram não existir formação
adequada para orientar e apoiar estas atividades e 3 consideraram que alguns
profissionais recebem formação sobre como orientar os voluntários neste contexto.

Aos participantes que indicaram que existia formação para o staff para apoiar a
implementação de atividades de voluntariado em meio prisional, foi solicitado que
referissem quem recebeu esse tipo de formação (Gráfico 4) numa questão aberta. Como
podemos observar no Gráfico 4, 14 inquiridos (a maioria) afirmaram que o staff que
recebeu formação foram os gestores de casos/staff especializado, tais como psicólogos,
assistentes sociais, etc., seguidos pelo coordenador do voluntariado (6 prisões).

13%
(3)
Todo o staff (direção e staff da linha de frente)
61%
(14)

26%
(6)

Coordenador de voluntariado
Gestores de caso / staff especializado
(psicólogos, assistentes sociais, etc.)

Gráfico 4 - Quem recebe uma formação adequada
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Alguns dos inquiridos referiram que existia um conjunto de profissionais específicos,
que recebia formação sobre o voluntariado. Elencamos algumas das respostas dos
inquiridos abaixo:

•

Bélgica: "formação é uma palavra grande, mas sim recebem formação"

•

Alemanha: “As pessoas de contacto dos voluntários recebem breves informações.
Atualmente, esta pessoa é um assistente social que, através da sua formação inicial,
tem uma proximidade profissional com a tarefa”

•

Polónia: "Guardas prisionais (educadores) do departamento penitenciário”

•

Portugal: "Todos os trabalhadores recebem formação adequada. Desde a Direção,
Técnicos Superiores, Técnicos administrativos até aos elementos do corpo de Guarda
Prisional." ;"O técnico superior de reeducação responsável pelo voluntariado em
contexto prisional recebe formação para o efeito"

•

Roménia: “O pessoal do Serviço educativo, respetivamente o Serviço de Assistência
Psicossocial beneficia de uma formação específica, nas condições em que as
atividades realizadas com os voluntários se limitam ao campo da reinserção social,
de acordo com a legislação em vigor (OMJ1322/2017; Decisão n.º 516/2019;"; “No
momento da decisão da Administração Nacional das Prisões que estabelece a forma
de realização das atividades com os voluntários, todo o staff foi formado, sendo que
através do plano anual de formação esta formação é novamente realizada.”

“A administração e os profissionais da prisão compreendem o papel dos
voluntários como elementos que representam um importante contributo
para o alcance da missão e desenvolvimento de capacidades, contribuindo
para o bem-estar dos reclusos”
Na última questão da investigação sobre esta secção, os inquiridos foram questionados
sobre a perceção do valor das atividades de voluntariado. 100% (N=79) dos inquiridos
responderam à questão com informações relevantes.
79% (n=63) dos inquiridos referiu que "concorda" ou "concorda plenamente" que
a administração prisional e os profissionais da prisão compreendem o papel dos
voluntários como elementos que representam um importante contributo para o alcance
da missão e desenvolvimento de capacidades, contribuindo para o bem-estar dos
reclusos.
20,3% (16) dos inquiridos relataram que "discordam totalmente" (1,3%, 1); "Discordam"
(5,1%; 4) ou "Não concordam nem discordam" (13,9%; 11).
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É possível ver abaixo uma explicação por nível de cada país parceiro (Gráfico 5):

•

Bélgica (n=3): Na Bélgica, os participantes estavam distribuídos pelas categorias
entre "Discordo" (1), "Concordo" (1) e "Concordo plenamente" (1)

•

Alemanha (n=18): 66% dos inquiridos alemães "Concordam" (9) ou "Concordam
plenamente " (3) com a declaração. 3 inquiridos "Discordam" e o mesmo número
(3) "Não concorda nem discorda".

•

Polónia (n=10): 8 participantes “Concordam” (5) ou “Concordam plenamente” (3)
com a afirmação. Já 2 inquiridos “não concordam nem discordam”.

•

Portugal (n=40): A maioria dos inquiridos (34) ou "Concorda" (16) ou "Concorda
plenamente " (18). Alguns inquiridos afirmaram que "não concordam nem
discordam" (5) e apenas 1 participante reportou que "discorda totalmente"

•

Roménia (n=8): A maioria dos participantes concordou com a declaração (7).
Apenas 1 participante "Não concorda nem discorda".
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Portugal
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Não concordo nem discordo
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Gráfico 5 - Perceções dos inquiridos sobre a valorização dos voluntários por parte da administração prisional
e do staff remunerado

Os inquiridos tiveram a oportunidade de explicar brevemente a sua pontuação.
As respostas identificaram uma grande variedade de tópicos, incluindo: papel dos
voluntários que apoiam os reclusos, voluntários que representam a ligação com a
comunidade, voluntários que exercem um contributo fundamental para o bem-estar e
para a reentrada dos reclusos.
Abaixo estão elencadas algumas das respostas dadas:
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•

Alemanha: “A interação entre reclusos e voluntários é desvinculada do contexto de
execução da pena, em que os reclusos podem agir e comunicar "mais à vontade"
e de alguma forma recuperar da pena diária. Os reclusos percecionam este ato
como uma valorização e aproveitam para estabelecer contactos pró-sociais.”, “O
contacto com os voluntários proporciona aos reclusos a oportunidade de cooperar
construtivamente e de partilhar informações com pessoas externas ao staff que
trabalham na prisão. Os voluntários possibilitam novas perspetivas", "“Os voluntários
realizam um trabalho valioso como staff de execução indireto. Eles são voltados
para as necessidades individuais dos reclusos, trazendo consigo experiência de vida
e competências sociais”.

•

Polónia: “Porque ajuda a alcançar a missão, a construir capacidades e a melhorar a
qualidade de vida dos reclusos.”; “A ressocialização é um processo a longo prazo, o
contacto com o mundo exterior é muito importante”; “As atividades de voluntariado
nas prisões são uma enorme ajuda e apoio aos funcionários do Serviço Prisional”

•

Portugal: “O papel dos voluntários é da maior importância. Preenchem lacunas
que nem a própria família dos reclusos consegue." "Os voluntários são uma parte
importante do processo de reintegração dos reclusos." " Implementam projetos que
enriquecem a intervenção com os reclusos, reforçando competências, autoestima,
competências de relacionamento, etc, algo que os técnicos têm e não conseguem
atender devido às rotinas que possuem”.

•

Roménia: “Na primeira fase do processo de implementação, os especialistas
consideram o processo de monitorização e coordenação como uma tarefa adicional,
mas mais tarde, a experiência tem demonstrado os benefícios do apoio de pessoas
externas com o objetivo de desenvolver proactivamente novas abordagens”, “a falta
de formação do staff no setor da reinserção social, a nível de unidade, leva a que
o recrutamento de voluntários para a realização dessas atividades seja entendida
como uma compensação a esta necessidade."

Em contrapartida, algumas respostas identificaram uma necessidade emergente de
investimento em atividades de sensibilização com algum staff prisional sobre o valor e o
papel dos voluntários no sistema prisional. Abaixo estão algumas das respostas dadas:

•

Bélgica: “O staff prisional não é sensível ao valor acrescentado que a socialização
traz através destas atividades. Experienciam isto como uma sobrecarga de trabalho.
A administração ainda não desenvolveu um apoio sobre estes assuntos que incluía
os profissionais prisionais.", "Os voluntários são mais propensos a perturbar o
processo do que a "ajudar".
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•

Alemanha: "A importância do trabalho voluntário é, na sua maioria, mal
compreendida. Muitos funcionários até vêm encargos adicionais, como a
transferência de reclusos devido à perceção de que existem demasiadas atividades
recreativas de grupo e individuais.", "Muitas vezes, a presença dos voluntários não é
percebida ou eles são esquecidos"

•

Polónia: “O tema do voluntariado é ocasionalmente levantado"; "Até ao momento
não foram realizados estudos referentes à sensibilização/conhecimento dos guardas
prisionais e dos outros funcionários"

•

Portugal: "Há uma enorme descrença e falta de empatia por parte de alguns
elementos do corpo dos guardas prisionais pela importância e propósito do
voluntariado.» "Embora fundamental, o trabalho do voluntário nem sempre é bem
aceite."

SEÇÃO II – Existência de Atividades de
Voluntariado
“Existem atividades de voluntariado no estabelecimento prisional?”
Nesta secção do inquérito, os inquiridos foram questionados sobre as atividades de
voluntariado prisional. 100% (N=79) respondeu às perguntas desta secção.
A primeira questão da Secção 2 aferiu se existiam atividades de voluntariado nos
estabelecimentos prisionais onde os inquiridos trabalhavam. A questão era a seguinte:
´Existem atividades de voluntariado no estabelecimento prisional?’. O Gráfico 6
demonstra que a maioria das prisões que participaram na investigação têm atividades
de voluntariado (81%).

19%
(15)

Sim
Não
81%
(64)

Gráfico 6 – Presença de atividades de voluntariado
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Se não existissem atividades de voluntariado...
Para os 15 inquiridos (19%) que responderam NÃO (ou seja, o estabelecimento
prisional não tem atividades de voluntariado) e antes de terminar o inquérito, a
investigação entrou em mais detalhes sobre (1) a sua vontade de implementar uma
atividade de voluntariado (‘Existe interesse em implementar uma’". ); (2) âmbito/áreas
de voluntariado que satisfaçam as necessidades da prisão em termos de atividades
de voluntariado (“Quais dos seguintes âmbitos/áreas de voluntariado respondem
melhor às necessidades do estabelecimento prisional em termos de atividades de
voluntariado?”) e (3) Tipo de ajuda que o inquirido considera como necessária para
começar a implementar atividades de voluntariado na estabelecimento prisional (“Que
tipo de ajuda considera como mais importante para apoiar o estabelecimento prisional
a implementar atividades de voluntariado?”)
Das 15 respostas recolhidas que responderam NÃO, 13 (16,4% do total dos inquiridos)
reportaram estar dispostos a implementar uma atividade de voluntariado.

“Quais dos seguintes âmbitos/áreas de voluntariado respondem melhor
às necessidades do estabelecimento prisional em termos de atividades de
voluntariado?”
Os entrevistados podiam selecionar mais do que uma resposta para esta pergunta. As
respostas a esta questão mostraram uma variedade de diferentes áreas/âmbitos que
melhor atendem às necessidades das prisões em termos do envolvimento de voluntários
para prestar esses serviços.

2%
(1)

14%
(7)

6%
(3)

Melhoria dos espaços prisionais

6%
(3)

Ligações à comunidade

14%
(7)

Apoio jurídico
8%
(4)

17%
(9)

Desenvolvimento de capacidades pessoais e sociais
Saúde
Empregabilidade

17%
(9)

14%
(7)

Artes e Atividades culturais
Ensino (disciplinas específicas)

2%
(1)

Bem-estar (desporto; arte, meditação; yoga)
Visita solidária

Gráfico 7 – Áreas de voluntariado que respondem melhor às necessidades do estabelecimento prisional
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As áreas de voluntariado mais listadas foram o "Desenvolvimento de capacidades
sociais e pessoais" (n=9), “artes e atividades culturais” (n=9) "ligações à comunidade"
(n=7), "Empregabilidade" (n=7) e "Bem-estar (desporto; arte; meditação; yoga...)" (n=7)
(Gráfico 7).

“Que tipo de ajuda considera como mais importante para apoiar o
estabelecimento prisional a implementar atividades de voluntariado”
Dos 12 participantes que partilharam as suas necessidades em termos de atividades de
voluntariado, 10 afirmaram que acham que o estabelecimento prisional necessitará
de ajuda para implementar a atividade.
Foi fornecida aos inquiridos uma lista de etapas e passos de um Programa de
Voluntariado: “Avaliar as necessidades”, “Projetar uma atividade de voluntariado para
o estabelecimento prisional”, “Definir o perfil dos gestores de voluntariado”, “Formar
os gestores responsáveis para as atividades de voluntariado”, “Formar os voluntários”,
“Supervisionar as atividades de voluntariado”, “Medir os resultados das atividades de
voluntariado”, e “outro”. Mais uma vez, os inquiridos podiam escolher mais do que uma
resposta para esta pergunta.
Os inquiridos relataram a necessidade de apoiar fases específicas do voluntariado, tais
como ‘Formar os Voluntários’ (n=9), ‘Formar os gestores responsáveis para as atividades
de voluntariado’ (n=8) e ‘Projetar uma atividade de voluntariado para o estabelecimento
prisional” (n=5) (Gráfico 8).

9%
(3)

9%
(3)

6%
(2)

Avaliar as necessidades
15%
(5)

Projetar uma atividade de voluntariado para a sua prisão
Definir o perfil dos gestores de voluntariado
9%
(3)

28%
(9)

Formar gestores responsáveis pelas
atividades de voluntariado
Formar os voluntários

24%
(8)

Supervisionar as atividades de voluntariado
Avaliar os resultados das atividades de voluntariado

Gráfico 8 – Tipo de ajuda avaliada como a mais importante para apoiar a implementação de atividades
de voluntariado na prisão
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No caso de existirem atividades de voluntariado...
Como referido, 81% das prisões que participaram na investigação têm atividades de
voluntariado. A análise por país presente no Gráfico 9 mostra que na maioria das prisões
incluídas neste estudo, existem atividades de voluntariado.
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Gráfico 9 - Presença de atividades de voluntariado em meio prisional por país

O Gráfico 10 representado abaixo retrata a experiência dos inquiridos que trabalham
com os voluntários. Ao analisar as respostas dadas, a duração mais frequente é a de
"mais de 10 anos" e representa 43 prisões, sendo o período de duração menos comum o
de "menos de um ano" que corresponde apenas a uma resposta.
Numa análise mais aprofundada, a distribuição por país a nível de parceiros (ver Anexo
C, Gráfico C2) mostra que 24 dos inquiridos que têm atividades de voluntariado por um
período superior a 10 anos são as prisões portuguesas, seguidas pelas prisões alemãs
(10).
Os dados do Gráfico 11 mostram que a maioria das prisões que participaram no inquérito
e que têm atividades de voluntariado têm um número muito reduzido de voluntários (o
número mais frequente é “4 ou menos”, com 28 inquiridos). Os dados parecem revelar
que os inquiridos reconhecem uma cultura de voluntariado no meio prisional, mas
também que esta ainda não foi totalmente desenvolvida. Os inquiridos parecem indicar
que o setor do voluntariado necessita de mais cooperação entre prisões e ONGs para se
mobilizar.
É possível explorar a extensão do voluntariado por país e o número de voluntários que
trabalham por país no anexo C (Gráfico C2 e Gráfico C3).
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Gráfico 10 - Extensão das atividades de voluntariado em meio prisional
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Gráfico 11 - Número de voluntários que intervêm em meio prisional

“Que âmbitos/áreas a atividade de voluntariado abrange”
O participante poderia escolher mais do que uma opção. Analisando as áreas de
voluntariado disponíveis (Tabela 3), percebe-se que as áreas mais populares são o
'Desenvolvimento de capacidades sociais e pessoais', 'ligações à comunidade', 'Artes e
atividades culturais', 'Bem-estar (desporto; arte; meditação; yoga...)' e 'Visita solidária'.
É possível consultar a representação gráfica desta tabela e ver a área das atividades de
voluntariado por país no Anexo C (Gráfico C4 e C5 Gráfico).

47

Gestão dos Voluntários em meio prisional na Europa | insight sobre as perceções, necessidades e práticas atuais no sistema prisional

%

Nº de
respostas

Desenvolvimento de capacidades sociais e pessoais

15

41

Ligações à comunidade

13

34

Artes e atividades culturais

13

34

Bem-estar (desporto; arte; meditação; yoga...)

12

33

Visita solidária

9

25

Mediador de relações familiares/ trabalho com as famílias
dos reclusos

7

20

Ensino (disciplinas específicas)

7

19

Saúde

6

16

Apoio administrativo à prisão

5

12

Empregabilidade

4

10

Outro

4

10

Apoio jurídico

3

8

Melhoria dos espaços prisionais

2

6

100

268

Áreas da atividade de voluntariado

Total
Tabela 3 - Áreas de voluntariado

5. Processo de avaliação das necessidades do
voluntariado e processo de recrutamento
5.1 Práticas/normas que ocorrem nos estabelecimentos prisionais
O estudo explorou as atividades de voluntariado em termos de necessidades e
processo de recrutamento dos estabelecimentos prisionais. Por isso, questionou-se aos
participantes que têm atividades de voluntariado (N=64) sobre algumas das práticas
que ocorrem ou não nos estabelecimentos prisionais.

“Qual das seguintes práticas/normas ocorrem no estabelecimento
prisional?”
Uma análise geral (Gráfico 12) mostra que 52% (33) dos inquiridos têm uma definição
clara das tarefas e responsabilidades do voluntário (isto significa que estabelece um
perfil do voluntário).
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Definição clara das tarefas e responsabilidades do
voluntário (significa a criação de um perfil de voluntariado)

52%

Partilha de instrumentos que ajudam os profissionais
a identificar os recursos disponíveis na prisão
para atividades de voluntariado (organizacionais,
humanos ou/e financeiros)

33%

38%

A adoção de normas para garantir que as organizações
promotoras de voluntariado têm critérios e
procedimentos claros através dos quais os voluntários
da comunidade são selecionados, informados
relativamente às suas tarefas, responsabilidades, limites
de competência, responsabilização e outras questões
Definição de um processo claro para realizar uma
avaliação exaustiva das necessidades das pessoas
reclusas em termos de atividades de voluntariado

28%

0

20%
Sim

30%

33%

61%

16%

22%

47%

40%
Não

17%

25%

60%

80%

100%

Não aplicável

Gráfico 12 – Práticas de avaliação das necessidades do voluntariado

Quando questionado sobre a partilha de instrumentos que ajudam os profissionais
a identificar os recursos disponíveis na prisão para atividades de voluntariado
(organizacionais, humanos ou/e financeiros), as respostas foram mais dispersas,
nomeadamente, 38% (24) afirmaram que a partilha de ferramentas é uma prática
que ocorre na prisão, enquanto 33% (21) afirmaram que a partilha não é uma prática
que ocorra na prisão e 30% (19) consideraram que esta questão não se aplica ao seu
contexto atual. Quando questionados sobre a adoção de normas para garantir que as
organizações promotoras de voluntariado têm critérios e procedimentos claros através
dos quais os voluntários da comunidade são selecionados, informados relativamente
às suas tarefas, responsabilidades, limites de competência, responsabilização e outras
questões, a maioria dos participantes (39) respondeu que esta é uma prática que ocorre
na sua prisão. Por outro lado, 47% (30) dos participantes indicaram que não têm um
processo claro para realizar uma avaliação exaustiva das necessidades das pessoas
reclusas em termos de atividades de voluntariado.
Para uma análise mais aprofundada das práticas e normas prisionais que ocorrem em
cada um dos países inquiridos em termos de necessidades de voluntariado, consulte o
Anexo C (Gráficos C6, C7, C8 e C9).
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5.2 Planeamento estratégico de atividades de voluntariado
"As atividades de voluntariado são desenhadas e desenvolvidas com base
no plano individual de reabilitação do recluso?"
O Gráfico 13 mostra que a partir da amostra total (N=64), a maioria das prisões inquiridas
(53%) não desenha e desenvolve as atividades de voluntariado tendo por base o plano
individual de reabilitação.

53%
(34)

47%
(30)

Sim
Não

Gráfico 13 - As atividades de voluntariado são desenhadas e desenvolvidas com base no plano
individual de reabilitação do recluso?

Os inquiridos tiveram a oportunidade de partilhar o nome das ferramentas que o
estabelecimento prisional usa para avaliar as necessidades das pessoas reclusas
em termos de atividades de voluntariado, assim como o nome das ferramentas que
este estabelecimento prisional usa para fazer o processo de correspondência entre as
atividades de voluntariado e as necessidades dos reclusos
Abaixo listamos alguns exemplos:
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•

Alemanha: “Conversas com reclusos, funcionários e voluntários”; “Cada voluntário
é cuidadosamente selecionado para permitir um contacto harmonioso.”; Anotações
públicas nos departamentos com a oferta para os voluntários, inquéritos com os
serviços especializados sobre se existem necessidades (por exemplo, para mentoria,
assistência caso a caso)”; “Análise pelos chefes de departamento de execução (por
exemplo, falta de contactos sociais, necessidade de ajuda, etc.)"

•

Polónia: “As atividades estão previstas no âmbito do Plano Individual do Caso
(é necessário o diagnóstico de guardas prisionais e psicólogos)"; “(…) A partir
de discussões individuais entre guardas prisionais/educadores e reclusos"; “O
Plano Individual do Caso que contém uma série de tarefas listadas, que incluem a
participação em programas de ressocialização implementados em cooperação com
voluntários."

Resultados – breve análise sobre as perceções, as necessidades e as práticas atuais das prisões

•

Portugal: “Todos os anos realizamos um diagnóstico das necessidades mais
prementes do nosso universo prisional, tendo por base a articulação com a
Organização Promotora de Voluntariado das atividades a implementar na prisão";
"Questionário de avaliação e plano individual de readaptação"; "Entrevistas com
reuniões formais com os reclusos para avaliar a possibilidade de adaptar os projetos
aos reclusos"

•

Roménia: “Os detidos têm diferentes necessidades de assistência educativa,
psicológica e social, registadas no Plano de Intervenção Individualizado. As atividades
realizadas com os voluntários basearam-se nestas necessidades já identificadas
e na linha dos programas e das atividades já recomendadas."; A avaliação inicial
e periódica é feita pelos especialistas de reinserção social e por isso podem ser
identificadas as necessidades".

“O estabelecimento prisional tem um plano para identificar e envolver as
principais organizações/voluntários da sociedade civil?”
Da amostra total (N=64), a maioria (55%) não dispõe de um plano para identificar e
envolver-se com as principais organizações/voluntários da sociedade civil (Gráfico 14).

55%
(35)

45%
(29)

Sim
Não

Gráfico 14 - A prisão tem um plano para identificar e envolver as principais organizações/
voluntários da sociedade civil

Os profissionais forneceram algumas informações adicionais sobre a forma como se
identificam e se envolvem com as principais organizações da sociedade civil/voluntários
através de uma pergunta aberta:

•

Alemanha: "Guia de Critério (requisitos para um voluntário, registo criminal, idade,
etc.), experiência de vida, aptidão pessoal e competência, competência social
disponível, trabalho de equipa, capacidade de seguir as regras, cumprimento de
regras, modelo a seguir, participação na preparação de um evento"; "Verificação de
segurança, cumprimento dos requisitos de segurança da instituição, disponibilidade
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e adequação para lidar com jovens agressores e adolescentes, fiabilidade”

•

Polónia: “Se existir necessidade de envolver uma associação, contactamo-los por
telefone ou e-mail e discutimos os detalhes"; "Decorre de acordo com as necessidades
atuais nos programas prisionais previstos de ressocialização que se focam nos
défices de reclusos elegíveis para participar.”; “Numa prisão do tipo fechado (isto é
com elevado nível de segurança), esta é uma parte essencial do trabalho com um
condenado e tentamos cooperar com quem oferece apoio.”

•

Portugal: “Os nossos voluntários são submetidos a uma seleção prévia através
do Banco Local de Voluntariado, dependendo das necessidades e do perfil
que reportamos"; “Existência de protocolos com organizações promotoras de
voluntariado"; “Entidades e organizações da área geográfica do estabelecimento
prisional, bem como das áreas de residência dos reclusos”

•

Roménia: “Análise de parcerias atuais ou anteriores, análise de prestadores de
serviços sociais acreditados/licenciados”; “Protocolos de colaboração”; “São
organizados encontros anuais com voluntários, bem como com os representantes das
instituições e organizações parceiras, que realizam atividades na prisão para avaliar
a realização do desenvolvimento. Nestes encontros, são analisadas as possibilidades
de alargar a colaboração com outras organizações."

“O estabelecimento prisional planifica e organiza anualmente uma oferta
de oportunidades de voluntariado?”
A partir da amostra total que respondeu a esta pergunta (N=64), o 72% dos inquiridos
afirmaram que o estabelecimento prisional não organiza anualmente uma oferta de
oportunidades de voluntariado (Gráfico 15).

28%
(18)
72%
(46)

Sim
Não

Gráfico 15 - O estabelecimento prisional planifica e organiza anualmente uma oferta de oportunidades
de voluntariado?
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5.3. Procedimentos estratégicos de seleção de Organizações promotoras
de voluntariado/voluntários
‘Existe um procedimento para selecionar uma OPV/voluntários?’
À semelhança das respostas anteriores, ao analisar as práticas ligadas ao processo de
recrutamento e seleção de voluntários ou OPV, 59% (38) da amostra total (N=64) indicou
que não existe um procedimento para selecionar uma organização promotora de
voluntariado ou voluntários (Gráfico 16).

41%
(26)
59%
(38)

Sim
Não

Gráfico 16 – Existe um procedimento para selecionar uma OPV/voluntários?

Foi dada oportunidade aos participantes de descrever os critérios que o estabelecimento
prisional utiliza para selecionar uma OPV/voluntários através de uma resposta aberta:

•

Alemanha: “Necessidades de lazer dos reclusos ou da prisão”; "Organizações:
Experiência, compromisso, bom apoio dos voluntários, boas instruções para os
voluntários"; “Registo criminal, currículo e carta de candidatura (motivação),
impressão pessoal, experiência de vida, livre de preconceitos"; "Inquérito e
entrevista".

•

Polónia: “Os requisitos de seleção baseiam-se na reputação da organização, na
instrução/recomendação por parte de, por exemplo, universidades (Círculo Científico
do Educador de Reabilitação Social Criativo). Um dos critérios é a capacidade de
determinar se uma pessoa é de confiança, se o perfil legal da pessoa é verificado”.

•

Portugal: “Existência de um promotor e de objetivos concretos operacionalizados nos
projetos, resposta às necessidades do estabelecimento prisional, acompanhamento
e avaliação regular das ações”; “Confiança e bom senso, revelados ao longo de
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vários anos de colaboração, com a equipa
técnica que seleciona os candidatos, bem
como pelo balanço positivo da intervenção
dos voluntários"; “(…) formação e seleção
de voluntários com perfil adequado”.

•

Roménia: “Os critérios utilizados pelo
estabelecimento prisional relativos à seleção
de voluntários podem ser consultados na
Decisão nº. 516/2019, de 29 de agosto de
2019, para aprovação da Metodologia sobre
a organização e realização de atividades de
voluntariado, realizadas por representantes
da sociedade civil com pessoas privadas
de liberdade, emitidas pelo Ministério
da Justiça, Administração Nacional dos
Estabelecimentos Prisionais, publicada no
Jornal Oficial n.º 735 de 9 de setembro de
2019"

“Quais dos seguintes critérios considera
como mais importantes para o
recrutamento, seleção e retenção de uma
organização promotora de voluntariado/
voluntários?”
•

Organização Promotora de
Voluntariado (OPV)

O inquérito explorou também o que as prisões
consideravam como fundamental quando
os profissionais recrutam e selecionam as
organizações promotoras de voluntariado. A
lista que os participantes consideraram incluía
os seguintes critérios: Capacidade de ser
proativo, Capacidade de respeitar a diversidade,
Áreas de voluntariado, Disponibilidade,
Compromisso, Competências de Comunicação,
Competências / Habilidades, Motivação, a
disposição da Organização em comprometerse com uma parceria de longo prazo, reputação
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de organização, experiência passada na área do voluntariado e espírito de trabalho em
equipa. O participante podia selecionar vários critérios.
Como é possível observar na tabela 4, os fatores mais importantes identificados foram:
Compromisso, Áreas de voluntariado, Competências / Habilidades, Motivação,
Capacidade de respeitar a diversidade e a disposição da Organização em se
comprometer com uma parceria de longo prazo.
%

Nº de
respostas

Compromisso

22

39

Áreas de voluntariado

16

28

Competências / Habilidades

13

23

Motivação

9

17

Capacidade de respeitar a diversidade

7

13

Disposição da organização em comprometer-se com uma
parceria de longo prazo

7

13

Experiência passada na área do voluntariado

6

11

Capacidade de ser proativo

6

10

Reputação da organização

4

8

Competências de comunicação

4

7

Disponibilidade

3

6

Espírito de trabalho em equipa

3

6

100

181

Critérios de seleção e recrutamento de OPV

Total
Tabela 4- Critérios de seleção e recrutamento de OPV

•

Voluntários

Tal como a pergunta anterior, o mesmo foi feito em termos de seleção e recrutamento
de voluntários. A lista que os participantes consideraram incluía os seguintes critérios:
Capacidade de ser proativo, capacidade de ser resiliente, capacidade de respeitar a
diversidade, Áreas de interesse, Disponibilidade, Compromisso, Competências de
Comunicação, Competências / Habilidades, Compatibilidade de expectativas, Motivação,
Experiência passada na área do voluntariado e Espírito de trabalho em equipa.
Os resultados mostram que os fatores mais importantes para o estabelecimento
prisional quando se trata de recrutar e selecionar voluntários são o Compromisso,
as Competências/Habilidades, as Competências de comunicação, a Capacidade de
respeitar a diversidade e a Motivação do voluntário (Tabela 5).
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Critérios de seleção e recrutamento dos Voluntários

%

N

Compromisso

19

34

Competências / Habilidades

13

24

Competências de comunicação

11

19

Capacidade de respeitar a diversidade

10

18

Motivação

10

18

Capacidade de ser proativo

7

12

Capacidade de ser resiliente

7

12

Disponibilidade

7

12

Compatibilidade de expectativas

5

10

Áreas de interesse

5

9

Experiência passada na área do voluntariado

3

5

Espírito de trabalho em equipa

3

5

100

178

Total
Tabela 5 – Critérios de seleção e recrutamento de Voluntários

5.4. Envolvimento e gestão das Organizações Promotoras de
Voluntariado em meio prisional / voluntários
Em termos de processos de envolvimento e gestão de OPV e voluntários em meio
prisional, o inquérito recolheu dados sobre se o estabelecimento prisional tem as
seguintes práticas na gestão do processo de atividades de voluntariado:
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•

políticas de gestão e procedimentos claros para apoiar os profissionais a
desempenhar o seu dever de orientar e apoiar os voluntários (de acordo com os
deveres já estabelecidos e adequados às suas competências e interesses dentro dos
limites das suas funções)

•

um plano de comunicação para identificar e envolver OPV e voluntários

•

um processo de seleção multi-método (uso de duas ou mais fontes de informação)
que lhe permite conhecer o perfil das organizações promotoras de voluntariado

•

um processo de seleção multi-método que lhe permite conhecer o perfil das OPV

Resultados – breve análise sobre as perceções, as necessidades e as práticas atuais das prisões

Os resultados mostram que a maioria dos inquiridos (61%) tem políticas de gestão e
procedimentos claros para apoiar os profissionais a desempenhar o seu dever de orientar
e apoiar os voluntários. A análise dos restantes 3 indicadores avaliados nesta secção,
mostra que a maioria dos estabelecimentos prisionais (78%; 78%; 80% respetivamente)
não tem um plano de comunicação para identificar e envolver OPV e voluntários, um
processo de seleção multi-método que lhes permite conhecer o perfil da OPV ou um
processo de seleção multi-método que lhes permite conhecer o perfil dos voluntários
(Gráfico 17).

O Estabelecimento Prisional tem um processo de seleção multimétodo que permite conhecer o perfil dos voluntários?

13

51

O Estabelecimento Prisional tem um processo de seleção
multi-método (uso de duas ou mais fontes de informação)
que lhe permite conhecer o perfil das organizações
promotoras de voluntariado?

14

50

14

50

O Estabelecimento Prisional tem um plano de
comunicação para identificar e envolver as Organização
Promotoras de Voluntariado e os voluntários?
O Estabelecimento Prisional tem políticas de gestão
e procedimentos claros para apoiar os profissionais
a desempenhar o seu dever de orientar e apoiar os
voluntários (de acordo com os deveres já estabelecidos
e adequados às suas competências e interesses dentro
dos limites das suas funções)?

39
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Yes

25

40

60

80

No

Gráfico 17 – Envolvimento e gestão de Organizações Promotoras do Voluntariado/voluntários em
meio prisional

Sobre o tema “O Estabelecimento Prisional tem políticas e procedimentos claros
de gestão para apoiar o staff profissional no desempenho do seu dever de orientar
e apoiar os voluntários (de acordo com os deveres já estabelecidos adequados às
suas competências e interesses dentro dos limites das suas funções), os participantes
tiveram a oportunidade de partilhar algumas dessas políticas e desses procedimentos,
através de uma pergunta aberta. Algumas das respostas foram:

•

Alemanha: "Guia (Direitos e Obrigações), Secção 181 NJVoLzG e nº 3 à Secção 154
NAV, folheto de voluntários (revisto de forma uniforme em todo o país)"; " Há uma
negociação de compromissos, que é acordada com o ministério. Esse "contrato" é
assinado por ambos, o voluntário e a pessoa de contacto das prisões. "; Instruções
seguras, direitos e deveres na prisão e com os reclusos"
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•

Polónia: “De acordo com a Regulação do Primeiro Ministro de 28 de Dezembro de
2016 sobre a cooperação entre stakeholders na implmentação de penas e de medidas
criminais (...).”

•

Portugal: “Informamos os voluntários sobre como devem trabalhar com a população
prisional e propomos as melhores estratégias para os motivar." A prisão tem um
manual de boas práticas no campo do voluntariado que é seguido através de modelos
de monitorização e de avaliação por sessão”.

•

Roménia: “É efetuada uma análise para evidenciar o grau de cobertura da necessidade
de recursos humanos e materiais para envolvimento nas atividades de reinserção
social e para identificar as áreas que podem ser cobertas pelo voluntariado; após
a formação inicial e a preparação da documentação relacionada, o coordenador
do setor de reinserção social nomeia representantes do setor para assegurar a
coordenação, o acompanhamento e avaliação da atividade dos voluntários.”

O inquérito questionou ainda se o Estabelecimento Prisional garante que a Organização
Promotora de Voluntariado (OPV) tenha um coordenador e, tal como ilustrado no
Gráfico 18, a maioria dos estabelecimentos prisionais que responde a esta questão
(76%) garante que a OPV tem um coordenador.
8%
(5)
16%
(10)

Sim
Não
N/A
76%
(49)

Gráfico 18 – O Estabelecimento Prisional garante que a OPV tem um coordenador?

“Como é que o Estabelecimento Prisional coordena as OPV/voluntários
e como descreveria as atuais políticas e os procedimentos de gestão de
voluntários no estabelecimento prisional?”
Nesta secção exploramos a forma como as prisões coordenam OPV ou voluntários.
Como é evidente pelo Gráfico 19, a maioria dos inquiridos (46) do total da amostra
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(N=64) indicaram que a "gestão de voluntários é uma das vertentes profissionais
do estabelecimento prisional". Quando questionados sobre as atuais políticas e
procedimentos de gestão de voluntários, 27 do total da amostra (N=64) afirmaram que a
prisão em que trabalham tem dificuldades em algumas áreas, mas é capaz de satisfazer
as necessidades básicas. Por outro lado, 18 inquiridos afirmaram que o estabelecimento
prisional tem políticas e procedimentos de voluntariado claros que permitem recrutar,
envolver, gerir e manter organizações promotoras de voluntariado/ voluntários, para
cumprir a sua missão (Gráfico 20).
Outro
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Um voluntário faz o recrutamento, planificação e supervisão
de voluntários dentro do estabelecimento prisional

1

A gestão dos voluntários é acumulável com outras
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Gráfico 19 –Como é que o estabelecimento prisional coordena OPV / voluntários?

O estabelecimento prisional tem dificuldades em diversas áreas

9

O estabelecimento prisional tem dificuldades em algumas áreas,
mas é capaz de satisfazer as necessidades básicas

27

O estabelecimento prisional tem uma forte atividade de
voluntariado, mas as políticas e procedimentos não são
devidamente documentados ou claramente comunicados

10

O estabelecimento prisional tem políticas e procedimentos
de voluntariado claros que permitem de recrutar, envolver,
gerir e manter organizações promotoras de voluntariado/
voluntários, para alcançar a missão
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Gráfico 20 - Como descreveria as políticas e os procedimentos atuais de gestão de voluntários do
estabelecimento prisional?
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Quando questionados sobre como poderiam ser descritas as atuais políticas e os
procedimentos de gestão de voluntários no estabelecimento prisional, os inquiridos
tiveram a oportunidade de fornecer mais informações através de uma resposta
aberta. Algumas das descrições dos procedimentos, bem como algumas das questões
enfrentadas pelos estabelecimentos prisionais, são enumeradas a seguir:

•

Bélgica: “O voluntariado não é uma competência federal e é organizado por entidades
federadas que têm um estatuto equivalente ao federal; para que, mesmo que nos
fundemos ou dialogamos, não temos competência regulamentar/organizacional".

•

Alemanha: "Existe uma boa prática, a estreita colaboração demostrou o seu valor
e está constantemente a ser melhorada”; “As tarefas de voluntariado foram-me
delegadas como membro do staff, como coordenador auto responsável e atribuído
para os voluntários. Tenho em mente as necessidades e os objetivos"; "Existem regras,
mas não são fixadas de forma a serem sempre claras”

•

Polónia: “Não existem dúvidas de que vários assuntos têm de ser sistematizados
e clarificados. Acontecem coisas importantes mas que são organizadas de forma
espontânea, o que é uma vantagem mas também um obstáculo.”

•

Portugal: “Falta de recursos humanos e técnicos": "(...) desde que o seguro para
os voluntários se tornou obrigatório, o número de voluntários diminuiu"; "É através
das ações de voluntariado que respondemos a algumas necessidades básicas da
população reclusa. Não existe uma cultura de voluntariado"; "O staff conhece os
programas de voluntariado, sendo alvo de disseminação até que exista o registo das
pessoas interessadas”.

‘Quais das seguintes práticas/padrões ocorrem dentro do estabelecimento
prisional?’
O inquérito também explorou práticas e padrões que ocorrem dentro dos
estabelecimentos prisionais em termos das OPV e do processo de envolvimento e
gestão de voluntários. Como se pode ver no Gráfico 21, 43 (67%) dos inquiridos não
têm políticas e procedimentos de gestão voluntariado escritos que estejam em vigor e
sejam claramente comunicados e aplicados com todos os voluntários ; bem como 42
(66%) não têm os recursos necessários, incluindo espaço e ferramentas especificamente
designadas para uma atividade de voluntariado; a mesma tendência pode ser observada
com os procedimentos formais de supervisão (por exemplo, reuniões presenciais,
documentos/elaboração de relatórios), em que 39 inquiridos (61%) indicou não seguir

60

Resultados – breve análise sobre as perceções, as necessidades e as práticas atuais das prisões

esta prática. Da mesma forma, 30 participantes (47%) referiu que não tem uma avaliação de
risco para todos os projetos de voluntariado que garanta que existe um seguro em vigor para
todos os voluntários. Por outro lado, 29 inquiridos (45%) indicaram ter procedimentos formais
de avaliação (por exemplo, inquéritos de satisfação dos beneficiários; avaliação com métodos
mistos).
Estão em vigor procedimentos formais de avaliação (por
exemplo, inquéritos de satisfação dos beneficiários;
avaliação com métodos mistos)

22

Estão em vigor procedimentos formais de supervisão
(por exemplo, reuniões presenciais, documentos/
elaboração de relatórios)

29

39

Os recursos necessários, incluindo espaço e ferramentas, são
especificamente designados para uma atividade de voluntariado

17

42

A avaliação de risco é feita para todos os projetos de voluntariado,
e o gestor/coordenador de voluntariado garante que existe um
seguro em vigor para todos os voluntários

20

43
0

8

13

30

Políticas e procedimentos de gestão de voluntariado
estão em vigor e são claramente comunicados e
aplicados com todos os voluntários

13

Sim

14

10

20

40
Não

9

11
60

80

Não aplicável

Gráfico 21 - Práticas/padrões que ocorrem nos estabelecimentos prisionais

SECÇÃO III - Perfil do voluntário e
necessidades de formação
6. Perfil do voluntário
Ao analisar a existência de um perfil de voluntariado, os resultados mostram que 59%
dos 63 participantes não têm um perfil do voluntário para apoiar o seu trabalho com
voluntários e com as OPV (Gráfico 22). Para explorar mais aprofundadamente estas
respostas consulte o Anexo C (Gráfico C10), onde são apresentados os dados por país.
Os resultados mostram também que na maioria (81%) das respostas (N=26), o perfil está
alinhado com o processo de reabilitação do recluso (Gráfico 23).
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19%
(5)

26%
(41)
59%
(37)

81%
(21)

Sim

Sim

Não

Não

Gráfico 22- O estabelecimento prisional tem
um perfil do voluntário?

Gráfico 23 - Perfil alinhado com o processo de
reabilitação do recluso

Foi ainda solicitado aos participantes que descrevessem as características que o
estabelecimento prisional inclui no perfil do voluntário. Alguns exemplos destas
características são apresentados abaixo:

•

Alemanha: "De idade adulta, com interesse pelos seres humanos, livre de
preconceitos, aceitação das regras especiais na execução de uma sentença, falta de
registo criminal, preservação da distância de proximidade, autorreflexão crítica dos
próprios motivos”; “Competência social, experiência, competência, aptidão pessoal,
equipa/agradável”; “Sem antecedentes criminais, empatia, motivação”.

•

Polónia: “Trata-se de um perfil jurídico baseado no artigo 38.º do Código Penal
Executivo e no Regulamento do Primeiro-Ministro de 28 de dezembro de 2016 sobre a
cooperação entre os stakeholders na aplicação de penas e medidas penais (...).”

•

Portugal: "Sentido de responsabilidade, compromisso, resiliência, competências
de comunicação, honestidade, valores"; "Disponibilidade, empenho e competências
técnicas"; "Empatia, Compreensão e Enquadramento Institucional"; "Formação
específica em áreas avaliadas como úteis, disponibilidade, empenho e boas
competências de trabalho em equipa"; "(...) resiliência, conhecimento das
características da instituição e do grupo"; "Qualificação, formação, motivação,
projeto integrado que atenda às necessidades".
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•

Roménia: “Área de especialização, competências de comunicação, motivação,
recursos materiais disponíveis"; " capacidade para serem pró-ativos, empenhados
neste esforço, na sua disponibilidade e na flexibilidade do seu calendário, mas também
na vontade de se envolverem numa parceria de longo prazo. Dá-se preferência a
estudantes ou licenciados em faculdades de ciências sociais e humanas e de direito,
com boas capacidades de comunicação e de coping para ultrapassar situações mais
tensas"; "Competências e capacidades comprovadas por documentos de estudo,
diplomas, certificações; experiência anterior (profissional e/ou voluntariado);
disponibilidade e motivação para as atividades; flexibilidade no pensamento e na
abordagem ao trabalho com os reclusos”

7. Necessidades de formação dos voluntários
‘Os voluntários recebem formação?’
Em termos de formação ministrada aos voluntários, os resultados não mostram grandes
diferenças, embora se deva referir que 53% das prisões afirmaram que os voluntários
não recebem formação (Gráfico 24). Os participantes tiveram a oportunidade de indicar
quem ministra a formação aos voluntários da prisão. Como se pode ver no Gráfico 25, em
47% dos casos são os profissionais do estabelecimento prisional que dão a formação,
seguidos das OPV (37%). Além disso, uma grande parte das prisões (77%) não dispõe
de um programa de formação específico para oferecer às OPV ou aos voluntários que
trabalhem no estabelecimento prisional (Gráfico 26).

53%
(34)

47%
(30)

Sim
Não

Gráfico 24 - Os voluntários recebem formação?
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2%
(1)

53%
(34)

37%
(16)

47%
(30)

47%
(20)

14%
(6)

Os profissionais do estabelecimento prisional
Sim

Outros profissionais do Setor da Justiça Criminal

Não

As organizações promotoras de voluntariado
Outro
Gráfico 25 - Quem dá formação aos voluntários
em meio prisional?

Gráfico 24 - Os voluntários recebem
formação?

23%
(11)
Sim
77%
(36)

Não

Gráfico 26 - O estabelecimento prisional tem um programa de voluntariado específico para oferecer
às organizações promotoras de voluntariado/ voluntários?

“Com que frequência as práticas, normas e outras formas de formação
adotadas para formar voluntários incorporam os seguintes princípios?”
Os resultados referentes às práticas e às normas existentes associadas às atividades de
formação e à sua adaptação à formação de voluntários retratados no Gráfico 27, mostram
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que 23 (77%) das prisões que responderam à esta pergunta (N=30), afirmaram que
o programa de formação inicial de voluntários não está alinhado com os princípios
de reabilitação e de de desistência. Além disso, os dados mostram que quase 50% das
prisões que responderam à esta pergunta (14) afirmaram que os voluntários não recebem
formação contínua. Quando questionados sobre a capacidade de oferecer conteúdo de
formação personalizada aos voluntários (de acordo com as suas necessidades em termos
de conhecimentos e competências), mais de 60% dos inquiridos (18) informaram que
NÃO – os programas de formação não são feitos à medida. Além disso, 47% respondeu
que os voluntários que contribuem para as prisões não recebem formação contínua
ministrada pela prisão ou por organizações promotoras de voluntariado (por exemplo:
pelo menos uma vez por ano).
Os voluntários que exercem atividades no
estabelecimento prisional recebem formação contínua
(ex. uma vez por ano), ministrada, por exemplo, pelas
organizações promotoras de voluntariado.

14

As atividades iniciais de formação de voluntários
são delineadas tendo por base uma avaliação de
necessidades prévia, nomeadamente ao nível de
conhecimentos e competências (e.g., auto- avaliação).

9

7

18

O programa de formação inicial de voluntários é definido
“à medida”, de acordo com os requisitos de atividades de
voluntariado e alinhado com os programas e intervenções
específicos já existentes no estabelecimento prisional

6

15

O programa de formação inicial de voluntários foi
projetado com base numa abordagem única, que se
aplica a todos da mesma forma

6

9

16

O programa de formação inicial de voluntários
está alinhado com os princípios de reabilitação e
diminuição de reincidência

6

5

9

23
0

5

Sim

10

Não

5
15

20

25

2
30

Não aplicável

Gráfico 27 - As práticas, normas e outras formas de formação adotadas para formar voluntários
incorporam os seguintes princípios
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SECÇÃO IV – Perfil e necessidades
formativas do gestor de voluntários
8. Perfil do gestor de voluntários
‘No estabelecimento prisional existe um gestor/coordenador de
voluntariado.”
O inquérito procurou explorar também o perfil do gestor de voluntários. Os resultados
indicam que 77% (49) dos estabelecimentos prisionais inquiridos têm um coordenador
voluntário (Gráfico 28). Dos 49 inquiridos que indicaram ter um coordenador dos
voluntários, 47 afirmaram que as funções do coordenador dos voluntários na prisão se
concentram principalmente na gestão de voluntários, tais como o envolvimento dos
voluntários, a monitorização e avaliação (Gráfico 29). Note-se que na pergunta retratada
no Gráfico 29, os inquiridos tiveram a possibilidade de escolher mais do que uma opção.
Para analisar a existência de coordenadores voluntários por cada país ver o Anexo C
(Gráfico C11).

4%
(3)

23%
(15)

21%
(17)

77%
(49)

Sim
Não

17%
(14)

58%
(47)

Recrutamento de voluntários
Gestão de voluntários (envolvimento dos
voluntários; monitorização; avaliação…)
Formação dos voluntários
Outro

Gráfico 28 – Existência de um
coordenador dos voluntários
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Gráfico 29 - Que funções desempenha o
coordenador de voluntariado?
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9. Necessidades de formação dos gestores de
voluntariado
‘Que critérios considera importantes para selecionar um gestor/coordenador
de voluntários em meio prisional? Por favor, escolha os 5 (cinco) mais
relevantes, na sua opinião.
Os critérios que os profissionais da prisão que participam neste estudo consideraram
mais importantes para selecionar um coordenador do voluntariado estão representados
no Gráfico 30, onde podemos ver os 5 principais fatores-chave na seleção de um
coordenador: Competências de comunicação e interpessoais (N=49), Capacidade de
desenhar Programas de Voluntariado, juntamente com as OPV/Voluntários (N=38),
as competências organizacionais e de gestão (N=35), a sensibilidade às necessidades
dos voluntários (N=28) e o espírito de equipa (N=25).
Outro

2

Disponibilidade

14

Experiência relevante

2

Persistência e compromisso

12

Espírito de equipa

25

Entusiasmo e paciência

12

Capacidade de escuta

9

Flexibilidade na utilização e alocação de recursos

16

Competências de gestão do tempo

7

Competências de gestão de projetos

20

Capacidade de desenvolver metas e objetivos
para os voluntários

23

Sensibilidade às necessidades dos voluntários

28

Competências de comunicação e interpessoais

49

Competências de organização e de gestão

35

Capacidade de desenhar programas de
voluntariado, juntamente com as OPV/
Voluntários

38

0
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Gráfico 30 - Fatores-chave na seleção de um coordenador do voluntariado
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‘O coordenador de voluntários recebe alguma formação?’
Os resultados sugerem ainda que em 75% das prisões que responderam, os
coordenadores de voluntariado não recebem qualquer formação. Nos casos em que
a formação é ministrada aos coordenadores (N=16), esta é fornecida maioritariamente
por outros profissionais do SJC (10) (Gráfico 31 e Gráfico 32) em contexto de sala de
aula (Gráfico 33).

6%
(1)

25%
(16)
31%
(5)

75%
(48)

63%
(10)

Sim

Sala de aula

Não

Elearning (online)
Outros

Gráfico 31 - O coordenador de
voluntários recebe alguma formação?

Gráfico 32 - Formato em que é realizada
a formação

19%
(3)
Outros profissionais do Setor de Justiça Criminal
12%
(2)

As organizações promotoras de voluntariado
69%
(11)

Outros

Gráfico 33 - Quem dá formação ao coordenador do voluntariado?
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‘A formação segue um programa/guia específico?’
Os resultados mostram que os 12 dos inquiridos do total da amostra nesta questão
(N=16), seguem um programa ou guia específico durante a formação (Gráfico 34). Abaixo
estão elencados alguns dos exemplos dos guias utilizados durante a formação:

25%
(4)
Sim
Não
75%
(12)

Gráfico 34 - Existência de um programa/guia específico para a formação

‘O coordenador de voluntariado implementa um manual/guia de boas
práticas para guiá-los e apoiá-los na gestão do voluntariado?’
O gráfico 35 sugere que 16 entrevistados indicam que os coordenadores do voluntariado
implementam manuais ou guias de boas práticas para guiá-los e apoiá-los nas suas
responsabilidades de coordenação do voluntariado. Os participantes deram alguns
exemplos dos manuais/guias de boas práticas utilizados pelos coordenadores do
voluntariado:

•

Portugal (N=5): Manual de Gestão do Voluntariado em Meio Prisional fornecido pela
DGRSP1 .

•

Roménia (N=1): “A metodologia relativa à organização e ao desenvolvimento de
atividades de voluntariado levada a cabo por representantes da sociedade civil
com indivíduos privados de liberdade sob custódia da Administração Nacional de
prisões, foi aprovada por decisão do diretor-geral da Administração Nacional das
Prisões".

DGRSP é a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais de Portugal e é a entidade responsável pela
prevenção criminal, execução de penas, reinserção social e gestão dos sistemas prisionais.

1
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31%
(5)
Sim
Não
69%
(11)

Gráfico 35 - Implementação de um manual de boas práticas para guiar e apoiar o coordenador de
voluntariado

Principais Resultados
A parceria do projeto VOLPRIS realizou esta investigação precisamente para saber se,
como e por que razão as prisões na Europa se envolvem com voluntários, uma vez que
este é um tema que ainda não é efetivamente compreendido. Ora, são precisamente estas
questões que têm um grande impacto sobre o tipo de formação que um coordenador de
voluntários necessita. A parceria tinha consciência de que esta investigação exploratória,
de metodologia qualitativa e quantitativa, sobre o voluntariado prisional não
proporcionaria resultados conclusivos para os países parceiros do projeto VOLPRIS. No
entanto, através da revisão da (escassa) literatura, e da implementação de um inquérito
bem desenvolvido dirigido a certos grupos de profissionais, o projeto possui agora
uma melhor compreensão das barreiras existentes aos estabelecimentos prisionais
e à colaboração com as OPV, podendo encetar-se assim diagnósticos preliminares de
indicadores-chave de desempenho para uma colaboração eficaz entre as partes. Esta
secção dos principais resultados foca-se sobretudo nos principais dados deste inquérito,
que nos ajudaram a compreender, de forma mais aprofundada, as necessidades de cada
parceiro:
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O Staff prisional, os voluntários e as OPV
necessitam de ter formação
Entre uma vasta de variedade de fatores que contribuem
para o sucesso de atividades de voluntariado em
contexto prisional, os nossos 79 experts manifestaram
claramente que a "formação específica e adequada"
é o fator mais importante para tornar um projeto
bem-sucedido. A experiência de outros contextos de
voluntariado permite-nos perceber que a formação
de todas as pessoas envolvidas – desde a direção do
sistema de justiça criminal, até ao staff que se encontra
na linha da frente e mesmo os voluntários e OPV –
sobre as necessidades dos voluntários permitiria uma
abordagem holística, com objetivos conjuntos e uma
maior compreensão e confiança entre os diversos
organismos. No entanto, quando se questionaram os
inquiridos - que já tinham atividades de voluntariado
no seu estabelecimento prisional - se estavam a receber
(qualquer tipo de) formação, cerca de 70% afirmaram
que não é ministrada nenhuma formação ou que esta
é apenas dirigida aos voluntários/às organizações
promotoras de voluntariado. Já relativamente aos
estabelecimentos prisionais que não têm atividades
de voluntariado, 10 dos 12 participantes afirmam que
vão necessitar de apoio para saber como implementar
tais atividades. A “formação de voluntários” e a
“formação de gestores responsáveis pelas atividades
de voluntariado” foram as áreas sobre as quais o apoio
seria mais necessário.

Resultado Principal: a falta de formação sobre as necessidades
dos voluntários, quer para o staff prisional, quer para os
voluntários/OPV. A disponibilização desta formação contribuiria
para o sucesso das atividades de voluntariado em contexto
prisional, podendo até incentivar o desenvolvimento de novas
atividades.
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Valorização dos voluntários e das atividades de voluntariado e promoção
da comunicação entre o staff prisional e os voluntários
Além da formação, os inquiridos sublinharam ainda que o "reconhecimento do valor
dos voluntários e dos projetos de voluntariado" foi fundamental para o sucesso de
projetos de voluntariado. Importa assim perceber e questionarmo-nos sobre o que
significa valorizar um voluntário ou um projeto de voluntariado que apoie pessoas com
necessidades complexas no contexto prisional. Parte desta questão é revelada nas
respostas sobre se a direção prisional, a administração e os profissionais da linha da
frente estão conscientes do contributo que os voluntários dão para cumprir a missão das
prisões, para a capacitação e para o bem-estar dos reclusos. Mais tarde, os inquiridos
sublinharam a importância de saber como avaliar as necessidades dos reclusos e a
eficácia dos programas já implementados, de forma a poder sensibilizar as pessoas para
este assunto com uma evidência real. 4 em cada 5 inquiridos referiram que a atitude dos
seus colegas face ao voluntariado é positiva. Contudo, outros reconheceram que, várias
vezes, quem tem de gerir os voluntários e coordenar as atividades de voluntariado é o
staff que se encontra na linha da frente, sendo este um trabalho adicional, que deriva do
voluntariado. Isto pode levar a que as atividades de voluntariado sejam negligenciadas
ou até mesmo vistas como prejudiciais para as atividades quotidianas. Por outro lado,
os inquiridos salientaram que, a existência de formação sobre os protocolos prisionais
e de um canal de comunicação eficaz e profissional entre o staff e os voluntários pode
influenciar de forma positiva as atitudes de ambas as partes entre si e, em última
instância, os resultados para os beneficiários. No mesmo sentido, os inquiridos avaliaram
o fator "Comunicação e competências interpessoais" como sendo um dos critérios mais
importantes para selecionar um gestor de voluntariado.
Resultado Principal: A evidência e a formação sobre o papel que a ligação à
comunidade pode ter na reintegração dos reclusos é escassa. Ora, isto origina
uma falta de entendimento sobre o papel que as atividades dos voluntários e
dos seus projetos desempenham na prossecução do objetivo reabilitador da
prisão. A avaliação e as competências de avaliação são importantes para se
conseguir começar a criar evidência empírica e, desta forma, reconhecer o valor
do voluntariado. Também a melhoria da comunicação entre as organizações e o
seu staff é importante para este mesmo reconhecimento.

Há evidência de uma cultura emergente de voluntariado nos estabelecimentos
prisionais, pese embora não esteja necessariamente adaptada a uma
reintegração bem-sucedida dos reclusos
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Na maioria dos 81% dos estabelecimentos prisionais que já envolvem voluntários,
existem apenas 5 ou menos voluntários, que trabalham em atividades que existem há
cerca de 10 ou mais anos. Isto sugere que o crescimento da cultura de voluntariado
entre os estabelecimentos prisionais e as OPV é de alguma forma sufocado: nos últimos
5 anos, existiram apenas 11% de novas experiências de voluntariado. Os inquiridos
do projeto VOLPRIS permitem perceber a variedade de programas e serviços que os
voluntários prestam nas suas prisões, tais como "Desenvolvimento de capacidades
sociais e pessoais" (15%), "ligações às comunidades" (13%), 'Artes e atividades
culturais' (13%), 'Bem-estar (desporto; arte; meditação; yoga...)» (12%). No entanto, os
entrevistados referiram não existir uma ligação entre as atividades de voluntariado e a
sua implementação e o plano individual de readaptação de cada recluso: 47% não têm
um processo claro para realizar uma avaliação abrangente das necessidades dos reclusos
em termos de atividades de voluntariado, e a maioria dos estabelecimentos prisionais
inquiridos (53%) não cria nem constrói as atividades de voluntariado com base no
plano individual de readaptação. Dado o que sabemos agora sobre a falta de formação
e apreciação positiva do voluntariado, podemos concluir que os estabelecimentos
prisionais e o staff prisional não conseguem criar e oferecer projetos que proporcionem
a reabilitação dos indivíduos, muito possivelmente porque não existe um staff formado
disponível para o fazer.
Resultado Principal: Uma vez que os inquiridos destacam a importância do
alinhamento entre a missão reabilitadora com a atividade de voluntariado,
e face ao cenário de uma falta de formação geral, as ligações ativas com a
comunidade são normalmente apoiadas, não estando, porém, necessariamente
em expansão nem a corresponder às necessidades complexas de reintegração
dos reclusos.

Desenvolver uma abordagem estratégica e colaborativa para as atividades
de voluntariado, que responda aos objetivos claros de reintegração
A maioria dos inquiridos confia na sua experiência para identificar e selecionar os
prestadores de serviços, e na reputação das OPV. 55% dos inquiridos não têm um plano
para identificar e envolver OPV ou voluntários, 72% referiram não existir um plano anual
para envolver os OPV e 59% relataram que não existe um procedimento compreensivo
para selecionar OPV ou voluntários. Os critérios de recrutamento e seleção que os
inquiridos consideraram mais importantes foram claros: Compromisso, competências/
habilidades numa área específica de voluntariado, competências de comunicação,
motivação e capacidade de respeitar a diversidade.
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Resultado Principal: Uma vez que os inquiridos destacam a importância do
alinhamento entre a missão reabilitadora com a atividade de voluntariado, e face
ao cenário de uma falta de formação geral, as ligações ativas com a comunidade
são normalmente apoiadas, não estando, porém, necessariamente em expansão
nem a corresponder às necessidades complexas de reintegração dos reclusos.

Desenvolver uma abordagem estratégica e colaborativa para as atividades
de voluntariado, que responda aos objetivos claros de reintegração
A maioria dos inquiridos confia na sua experiência para identificar e selecionar os
prestadores de serviços, e na reputação das OPV. 55% dos inquiridos não têm um plano
para identificar e envolver OPV ou voluntários, 72% referiram não existir um plano anual
para envolver os OPV e 59% relataram que não existe um procedimento compreensivo
para selecionar OPV ou voluntários. Os critérios de recrutamento e seleção que os
inquiridos consideraram mais importantes foram claros: Compromisso, competências/
habilidades numa área específica de voluntariado, competências de comunicação,
motivação e capacidade de respeitar a diversidade.
Resultado Principal: após terem sido avaliadas as necessidades dos reclusos
e, consequentemente, delineado o programa de voluntariado e apoiado pelo
estabelecimento prisional, verificou-se ser necessário existir uma estratégia
clara para um trabalho de vários organismos, de forma a atingir objetivos
transparentes de reintegração. Este procedimento tornará a identificação e
seleção dos prestadores de serviços de voluntariado mais eficaz e eficiente.

A existência de um staff de serviços de voluntariado dedicado, bem como
de formação e políticas de voluntariado poderia poupar tempo e promover
o profissionalismo
(78%) dos inquiridos asseguram que as OPV têm um coordenador. No entanto, poderiam
ser resolvidas algumas deficiências que apoiariam os voluntários e promoveriam um
perfil profissional de voluntários com o staff prisional. Apesar do sistema prisional possuir
um ambiente complexo e dos reclusos terem necessidades também elas complexas,
apenas menos de metade dos inquiridos afirmaram existir uma formação para os
voluntários. (67%) dos inquiridos reportaram não existirem políticas e procedimentos
de voluntariado escritos em vigor que possam ser comunicados e aplicados com todos
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os voluntários. Tendo em conta também que quase metade dos estabelecimentos
prisionais que trabalham com os voluntários não possuem um perfil de voluntariado
claro com o qual possam trabalhar, pode-se perceber assim de que forma é que a
formação e os procedimentos, bem como a caraterização de um perfil, poderiam fornecer
um apoio substancial aos gestores de voluntários, poupando-os de uma demorada
análise casuística. Além disso, para economizar tempo, 75% dos inquiridos que formam
voluntários seguem um guia específico durante a formação.
Em 46 dos 64 casos, ser gestor de voluntariado é apenas uma das muitas tarefas do staff.
A formação adequada para os membros do staff só é fornecida em cerca de 30% dos
casos. Os inquiridos reportam que alguns elementos-chave para o papel de gestor de
voluntariado seriam: Comunicação e competências interpessoais (N=49), Capacidade
de criar Programas de Voluntariado em colaboração com as OPV/Voluntários (N=38),
Competências organizacionais e de gestão (N=35), e sensibilidade às necessidades
dos voluntários (N=28). 14 de 23 prisões fornecem essa formação a gestores de casos/
staff especializado. Apenas 3 disponibilizam a formação a todo o staff e 6 apenas a um
coordenador de voluntariado específico. Mesmo quando os inquiridos afirmam que
o trabalho voluntário é muito valorizado, a maioria dos projetos não dispõe de uma
formação inadequada, quer para o coordenador quer para os voluntários. Além disso,
sendo a gestão de voluntários apenas uma das muitas tarefas, o tempo e os recursos de
muitos coordenadores podem ser tirados de outras funções.

Principal conclusão: A fim de potenciar atividades de voluntariado que
respondam às necessidades identificadas pelos reclusos, o staff de coordenação
dedicado deve ser formado e receber recursos para implementar políticas e
procedimentos, e também para dar formação aos próprios voluntários, bem
como aos colegas.
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Recomendações
A investigação do projeto VOLPRIS foi exploratória, e a situação nos países parceiros
difere tanto quanto as circunstâncias em que o trabalho voluntário é prestado nas
instituições que participaram no nosso inquérito. Estas recomendações são, na melhor
das hipóteses, consultivas, tendo subjacente a ideia de que devem ser desenvolvidas
mais investigações neste campo, nomeadamente tendo como pano de fundo a agitação
que a pandemia provocada pela COVID-19 trouxe para os setores prisional e de serviços
de voluntariado.
A parceria VOLPRIS encara este fator como uma oportunidade de mudança. As seguintes
recomendações sobre as atividades de voluntariado para as administrações prisionais
não servem apenas para dar inputs às próximas atividades do projeto. Elas visam
sobretudo sensibilizar os Estados-Membros europeus para a necessidade de investir
na qualificação da gestão do voluntariado em meio prisional e para utilizar atividades
transfronteiriças como motor para a partilha de práticas de voluntariado que promovem
ativamente a reintegração bem-sucedida na comunidade após a saída da prisão.
Os parceiros do projeto VOLPRIS recomendam:
1. Promover mais atividades de investigação para destacar a
diversidade das atividades de voluntariado em contexto prisional
e evidenciar o seu impacto nas necessidades de reintegração.
A investigação do projeto VOLPRIS mostra, de forma evidente, o
historial de promoção do contacto entre reclusos e voluntários,
e a gestão de voluntários como parte do trabalho diário do staff
prisional. Estas atividades de voluntariado diferem de prisão para
prisão, assim como as práticas de gestão. Esta investigação fornece
apenas uma imagem não representativa de 79 práticas de gestão
e de necessidades, nos estabelecimentos prisionais, relativamente
às atividades de voluntariado. Apesar de não representativa,
permite-nos perceber o que se pode aprender com as práticas
nos países parceiros. Recomendamos o investimento em estudos
de investigação que possam, de forma mais concreta, definir,
compreender e evidenciar o impacto das atividades de voluntariado
em meio prisional (incluindo o voluntariado com grupos específicos
como as mulheres reclusas, os jovens detidos e o voluntariado que
promove a ligação com determinados grupos étnicos e raciais).
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2. Manter o setor do voluntariado prisional na Agenda Europeia.
Foi referido pelas próprias administrações prisionais e pelo seu
staff que os voluntários desempenham um papel fundamental no
desenvolvimento da sua missão de reabilitação, na construção
de capacidades dos reclusos e no seu bem-estar. No entanto,
esta investigação revela que as atividades de voluntariado não
se constituem como uma prioridade para as administrações
prisionais. Neste sentido, podem-se levantar hipóteses explicativas.
Esta não priorização pode acontecer pelo facto de as prisões serem
ambientes de trabalho únicos, quer pelo seu contexto, quer pelo seu
propósito: são complexas de gerir, com recursos muito limitados,
sendo muitas vezes consideradas como um ambiente de trabalho
com pouco prestígio na nossa sociedade. Receber e gerir atividades
de voluntariado pode ser visto pelo staff prisional como um trabalho
adicional. O projeto VOLPRIS recomenda que os Programas Europeus
continuem a apoiar as atividades de voluntariado prisional através
da criação de mais fundos, da definição de políticas concretas
de voluntariado prisional ligadas a objetivos de reintegração
mensuráveis que criem comunidades mais seguras e, por fim, da
disponibilização de mais recursos para valorizar – e comunicar o
valor do voluntariado em meio prisional. Estas ações contribuiriam
quer para um ambiente construtivo dentro das prisões, quer
para a valorização e reconhecimento do papel das atividades de
voluntariado em contexto prisional (respeitando a diversidade e os
contextos locais/nacionais).

3. Criar recomendações europeias relacionadas com práticas
de voluntariado nos estabelecimentos prisionais e nas penas
e medidas na comunidade. Embora seja importante respeitar a
diversidade em cada prática prisional para gerir as atividades de
voluntariado, o projeto europeu visa alcançar um maior consenso
entre os seus membros e aumentar a cooperação internacional e
os elevados padrões de segurança no domínio da justiça criminal.
O projeto VOLPRIS recomenda que o Conselho da Europa defina
algumas orientações comuns para auxiliar as prisões na elaboração
de políticas locais e de procedimentos escritos de atividades de
voluntariado. Desta forma, estes poderiam estar alinhados com as
normas europeias, com os objetivos dos nossos sistemas de justiça
e com a reintegração social e económica das pessoas condenadas.
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4. Campanhas de sensibilização sobre os resultados
do voluntariado prisional e sobre o valor adicional que
representam. Propiciar a consciencialização sobre o papel e valor
que os voluntários representam nos Sistemas de Justiça Criminal
no staff prisional, nos voluntários, nos coordenadores/gestores de
atividades de voluntariado e em toda a sociedade é um contributo
vital para aumentar a expressão da solidariedade da sociedade e
dos valores europeus nos estabelecimentos prisionais. Estes podem
ser alcançados de diversas formas, nomeadamente, através de
investimentos em estudos de avaliação de impacto para aferir
os resultados dos programas de voluntariado, em campanhas
nas redes sociais, em eventos públicos, ou até em atividades de
networking online.

5. Dar formação aos gestores de voluntários é importante! Seja
qual for o contexto local, os conteúdos básicos de formação para
os gestores de voluntariado são comuns. Estes profissionais são
responsáveis por garantir o bom desempenho das atividades de
voluntariado nos estabelecimentos prisionais. De acordo com os
resultados da investigação, existem alguns conteúdos comuns
e básicos que são importantes: "Comunicação e competências
interpessoais", "Capacidade de desenhar Programas de
Voluntariado, juntamente com a Organização Promotora de
Voluntariado/Voluntários", "Competências organizacionais e de
gestão", "Sensibilidade às necessidades dos voluntários" e "Espírito
de Equipa". O programa de formação VOLPRIS incluirá conteúdoschave para ajudar os coordenadores de voluntariado a desenvolver
estas cinco competências principais. Recomenda-se que estes 5
tópicos-chave sejam incluídos como uma parte obrigatória de
quaisquer currículos de formação que sejam desenvolvidos com
os gestores de voluntários e de atividades de voluntariado em
ambiente prisional.
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6. As relações importam! Através da partilha de conhecimentos,
valorização e comunicação, são criados os meios para melhorar a
qualidade das relações entre todo o staff prisional e os voluntários.
Para além de horas de trabalho suficientes para gerir os voluntários,
o staff prisional tem de saber o que é que os voluntários fazem no
estabelecimento prisional e porque é que essas atividades são
importantes. Todo o staff (desde guardas a gestores) deve ser
formado para poder enfrentar os desafios que se lhe colocam, o que
pode significar responder a uma série de diferentes tarefas. Estes
desafios começam desde logo com as regras de envolvimento dos
voluntários, podendo incluir ainda a criação de instrumentos para
avaliar as necessidades dos reclusos e das instituições, a identificação
e envolvimento com organizações que possam satisfazer essas
necessidades e a garantia da qualidade dessas atividades antes,
durante e após a sua implementação. Ora isto requer formação. Não
só a formação inicial ou a formação disponibilizada em algumas
profissões com estudos mais gerais. Mas sim uma formação que
permite aos membros do staff manterem-se a par de formas cada
vez mais eficazes para propiciar a reintegração, podendo até mesmo
transmitir estes métodos de trabalho aos voluntários. É importante
considerar que o trabalho com voluntários e OPV se revela um dever
adicional para com as necessidades internas da prisão.

7. Promover a qualidade na atividade de voluntariado prisional
através do desenvolvimento de programas de voluntariado
alinhados com as necessidades de reintegração dos reclusos.
As instituições terão, assim, de criar programas de voluntariado
específicos para atingir os melhores resultados nos programas
de reabilitação prisional e para a reintegração socioeconómica
dos reclusos. O projeto VOLPRIS recomenda que os programas de
voluntariado prisional sejam baseados na evidência e concebidos
para demonstrar o seu impacto. Assim, as prisões podem avaliar
e priorizar as atividades que se correlacionem positivamente com
uma menor reincidência e com comunidades mais seguras. Para
que isto seja eficaz e eficiente, os gestores de voluntários devem ser
formados para saberem como avaliar o impacto das suas atividades
e reportar as evidências.
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8. Melhorar as condições das atividades de voluntariado. Para
que existam atividades de voluntariado mais eficazes, é necessário
melhorar as condições básicas de trabalho nos estabelecimentos
prisionais. Estes precisam de criar estruturas claras no que diz
respeito aos perfis dos voluntários, ao enquadramento jurídico e
às necessidades individuais da instituição e da pessoa privada da
liberdade. Estas estruturas devem adaptar-se às condições locais,
aos grupos específicos e à sensibilização para a sua própria situação.
Em muitos casos, isso significará investir na capacidade de trabalho
e no tempo de trabalho. O projeto VOLPRIS recomenda que a tarefa
da gestão do voluntariado seja considerada como um trabalho a
tempo inteiro, e não apenas como uma das muitas tarefas que o
staff possui e deve gerir.

9. Promover a mobilidade transnacional de coordenadores/
gestores de voluntariado em meio prisional e de voluntários em
meio prisional. Os objetivos básicos de reintegração dos sistemas
de justiça europeus são os mesmos, assim como as necessidades de
formação de base para os coordenadores de voluntariado e para
os próprios voluntários. A partilha de conhecimentos e de redes
ao nível transnacional pode ser fulcral para reforçar a execução
das recomendações europeias relacionadas com as práticas de
voluntariado em meio prisional e com as penas e medidas na
comunidade. Ao mesmo tempo, a partilha de boas práticas e de
experiências pode ajudar a poupar recursos valiosos.
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10.Continuar a investir no reconhecimento do papel dos
voluntários em meio prisional. Esta recomendação resulta do
trabalho do anterior projeto Justice Involving Volunteers (JIVE).
Os parceiros do VOLPRIS alertam para a necessidade de continuar
a investir no reconhecimento do papel dos voluntários em meio
prisional, como expressão da solidariedade da sociedade e dos
valores europeus em ambiente prisional. A sociedade deve perceber
que o contributo dos voluntários em meio prisional é benéfico
para todos, pois tornam as comunidades mais seguras ao prestar
apoio aos reclusos na sua reintegração comunitária. Neste sentido,
todos temos um papel importante a desempenhar na inclusão
social e económica bem-sucedida dos reclusos. O projeto VOLPRIS
recomenda que cada Estado-Membro reconheça a necessidade de
investir no recrutamento, na formação, na gestão, na qualificação
e na valorização das Organizações Promotoras de Voluntariado
que prestam atividades de voluntariado nos Sistemas de Justiça
Criminal.

11. Garantir aos cidadãos o acesso à informação sobre as
oportunidades de voluntariado em estabelecimentos prisionais..
O voluntariado em meio prisional constitui ainda um “mundo por
explorar”. Os parceiros do projeto VOLPRIS estão a desenvolver
uma plataforma online para facilitar a partilha de práticas sobre
atividades de voluntariado em meio prisional entre os EstadosMembros Europeus. O projeto VOLPRIS recomenda que cada
estabelecimento prisional local e cada organização promotora de
voluntariado local inicie uma rede e se organize, a fim de facilitar
o estabelecimento de bases de dados nacionais sobre atividades,
oportunidades e necessidades de voluntariado em meio prisional.
Recomendamos ainda que estas organizações prossigam a
colaboração com organizações da sociedade civil (por exemplo,
universidades, ONGs), meios de comunicação social, organizações
estatais e de voluntariado mais amplas. Além disso, devem investir
fortemente em campanhas de sensibilização através de outras
plataformas de voluntariado, nas escolas, nas redes sociais e/
ou noutros canais que garantam que as pessoas vejam o que os
voluntários em meio prisional realmente fazem, e o quanto isso é
importante (garantindo também que a informação seja acessível a
segmentos desfavorecidos da população).
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Anexos
Anexo A – Ferramenta de Avaliação de Necessidades
do Voluntariado
Formulário de Inscrição
Finalidade do inquérito:
Os voluntários são pessoas de diversos grupos que realizam tarefas em condições que
satisfazem os princípios da livre vontade, escolha e motivação de uma pessoa, sem
procurar ganhos financeiros. É um caminho de solidariedade para com as necessidades
e preocupações humanas, sociais e ambientais (P.A.V.E., 2011). Envolver membros da
comunidade no ambiente prisional pode introduzir oportunidades de participação
social, reforçar os laços sociais e ter o potencial de reforçar os esforços de reabilitação
conduzidos pelos serviços prisionais para preparar o regresso dos reclusos à sociedade.
No entanto, as prisões e organizações da sociedade civil que orientam e apoiam os
voluntários, muitas vezes carecem da informação, recursos e ferramentas necessárias
para apoiar e valorizar os voluntários ou para realizar um diagnóstico a fim de identificar
as necessidades de voluntariado.
O VolPris é uma parceria de três anos, financiada pelo Programa Erasmus+, cujo
principal objetivo é investir na qualificação da gestão do voluntariado em contextos
prisionais, a fim de apoiar um voluntariado eficaz e desenvolver habilidades e
competências neste domínio crucial. O projeto está a ser implementado na Alemanha,
Bélgica, Polónia, Portugal e Roménia.
Este questionário relativo às necessidades dos programas de voluntariado é a
primeira ação do projeto. Com esta informação de base, poderemos ajudar os
estabelecimentos prisionais a efetuar um diagnóstico ajustado às suas necessidades
de programas/projetos de voluntariado.
Os resultados deste questionário serão utilizados como referência para desenvolver
um relatório que irá conter uma visão geral dos países parceiros sobre as práticas
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de voluntariado nos sistemas prisionais. A informação recolhida irá ajudar-nos a
desenvolver um Perfil de Gestores de Voluntariado, um Curso de Formação para
Gestores de Voluntariado em contexto prisional, a definir Requisitos Mínimos para
Programas de Voluntariado no Sistema de Justiça Criminal (SJC), e vai contribuir para
a nossa plataforma europeia em práticas de voluntariado, conhecimento e intercâmbio
de experiências no SJC S (www.volpris.eu).
De modo a que as respostas sejam o mais exatas possível, é aconselhável que alguém
qualificado na área do voluntariado responda ao questionário, mesmo que seja
orientado pela respetiva equipa. Pedimos gentilmente que dedique o tempo necessário
e considere fortemente a importância de preencher o questionário como uma atividade
de trabalho em equipa.
A participação deste estabelecimento prisional é voluntária e as respostas de todos os
países parceiros serão compiladas (por país) e analisadas como um grupo.
Se tiver alguma dúvida ou preocupação, contacte Rita Lourenço – rita.alves@aproximar.pt.
A resposta deste estabelecimento prisional é muito importante para este questionário,
sendo que ao responder a este questionário estará a contribuir para a qualificação
do voluntariado em meio prisional. O valor dos nossos resultados está diretamente
relacionado com o número de estabelecimentos prisionais que optam por responder.
A resposta da sua prisão é muito importante para este questionário. Se decidir completar
e devolver o questionário à parceria VOLPRIS.EU, ajudar-nos-á a investir na qualificação
de voluntariado em ambientes prisionais. O valor dos nossos resultados está diretamente
ligado ao número de prisões que optam por responder.

Agradecemos a atenção e o tempo dispensado.
A parceria Volpris.EU
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Regulamento Geral de Proteção de Dados
Os dados recolhidos pelos parceiros serão tratados, geridos e utilizados
exclusivamente pelos parceiros de acordo com a Lei de Proteção de Dados (link
para a lei de proteção de dados: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504)
Autoriza que os dados deste documento sejam utilizados para fins de projeto?
(__) Sim (__) Não
Se optar por não autorizar a utilização dos dados, não estaremos em condições de
avançar com o questionário. No entanto, gostaríamos de salientar que a sua relação
atual ou futura com a parceria do Volpris.EU não será afetada.

Dados do estabelecimento prisional
Estabelecimento Prisional:
Onde está localizado (Cidade e País):
Tipo de Estabelecimento prisional (pode selecionar mais do que uma
opção):
Prisão preventiva
Masculino
Feminino
Jovens
Reclusos Estrangeiros
Outro, especifique
______
If other, specify ____

Por favor, especifique:

Por favor indique o nível de
segurança:

•
•
•

Especial
Alta
Média

Por favor indique o grau de
complexidade de gestão

•
•

Elevado
Médio

• Número total de pessoas em prisão preventiva:
• Número total de pessoas reclusas (incluindo pessoas em prisão
preventiva):
• Lotação do estabelecimento prisional:
• Número total de profissionais (incluindo serviço de vigilância):
Gostaria de receber informações atualizadas sobre este projeto? (__) Sim (__) Não
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Questionário
I. PERCEÇÕES SOBRE O VALOR DAS ATIVIDADES DE VOLUNTARIADO
1. Na sua opinião, quais são os fatores-chave que contribuem para o sucesso de
atividades de voluntariado em contexto prisional? (por exemplo, relação de apoio
mútuo entre os profissionais e os voluntários; proporcionar formação adequada aos
voluntários; apoiar e valorizar os voluntários, etc.) (max. 250 caracteres)

2. Neste estabelecimento prisional, os profissionais (incluindo Direção, Corpo
de Guardas Prisionais, pessoal médico, etc.) recebem formação para trabalhar
eficazmente com voluntários?
(__) Sim – todos os profissionais recebem formação adequada de como orientar e apoiar
voluntários em ambientes prisionais
(__) Sim – alguns profissionais recebem formação adequada sobre como orientar e
apoiar voluntários em ambientes prisionais
Por favor, especifique sucintamente quem recebe a formação adequada. (máx. 250
caracteres)

(__) Não, só as organizações promotoras de voluntariado / os voluntários recebem
formação
(__) Não, não existe formação adequada disponível para orientar e apoiar atividades de
voluntariado
(__) Outro, por favor explique _______________________________________________
________________________________________________________________________
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3. Na sua opinião:

Concordo
plenamente

A

Concordo

Nem
concordo
nem
discordo

Discordo

Discordo
totalmente

Direção e os profissionais
do estabelecimento
prisional compreendem
o papel dos voluntários
como elementos
que representam um
importante contributo
para o alcance da missão
e desenvolvimento de
capacidades, contribuindo
para o bem-estar dos
reclusos

Por favor, explique brevemente a sua pontuação.__________________

II. ATIVIDADES DE VOLUNTARIADO
4. Existem atividades de voluntariado no estabelecimento prisional? (__) Sim (__) Não
(Se NÃO, siga para a pergunta 18)
Caso existam atividades de voluntariado, responda às seguintes questões:

5. Há quanto tempo o estabelecimento prisional trabalha com voluntários?
(__) Menos de 1 ano
(__) 1-2 anos
(__) 2-5 anos
(__) 5-10 anos
(__) Há mais de 10 anos
6. Quantos voluntários existem atualmente no estabelecimento prisional? (descreva
a situação antes da pandemia; indique um número aproximado)
(__) 5 ou menos
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(__) 6-10
(__) 11-20
(__) 21-30
(__) 31-40
(__) 41-50
(__) Mais do que 50

7. Que âmbitos/áreas a atividade de voluntariado abrange (pode selecionar mais do
que uma resposta)?
(__) Melhoria dos espaços prisionais
(__) Ligação à Comunidade
(__) Apoio jurídico
(__) Desenvolvimento de capacidades sociais e pessoais
(__) Saúde
(__) Empregabilidade
(__) Artes e atividades culturais
(__) Ensino (disciplinas específicas)
(__) Bem-estar (desporto; artes; meditação; yoga…)
(__) Visita solidária
(__) Mediador de relações familiares/ trabalho com as famílias dos reclusos
(__) Outro: _____________________
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A. Processo de avaliação de necessidades de voluntariado e processo
de recrutamento
8. Quais das seguintes práticas/normas ocorrem no estabelecimento prisional?
Se sim, por favor
especifique a frequência:
• ocasionalmente
(quando temos tempo)
Não

Sim

• frequentemente
(com uma recorrência
planeada, especifique
qual)

Não
aplicável

• sistematicamente
(recorrência planeada e
resultados revistos)

A

B

Definição de um processo claro
para realizar uma avaliação
exaustiva das necessidades das
pessoas reclusas em termos de
atividades de voluntariado
A adoção de normas para garantir
que as organizações promotoras
de voluntariado têm critérios e
procedimentos claros através
dos quais os voluntários da
comunidade são selecionados,
informados relativamente às suas
tarefas, responsabilidades, limites
de competência, responsabilização
e outras questões

C

Partilha de instrumentos que
ajudam os profissionais a
identificar os recursos disponíveis
na prisão para atividades de
voluntariado (organizacionais,
humanos ou/e financeiros)

D

Definição clara das tarefas e
responsabilidades do voluntário
(significa a criação de um perfil de
voluntariado)

9. As atividades de voluntariado são desenhadas e desenvolvidas com base no plano
individual de reabilitação da pessoa reclusa? (__) Sim (__) Não
(se Não, siga para a pergunta 10)
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Se SIM:
Se possível, por favor, partilhe connosco o nome das ferramentas que o estabelecimento
prisional usa para avaliar as necessidades das pessoas reclusas em termos de atividades
de voluntariado, assim como o nome das ferramentas que este estabelecimento prisional
usa para fazer o processo de correspondência entre as atividades de voluntariado e as
necessidades dos reclusos. (max. 250 caracteres)

10. O estabelecimento prisional tem um plano para identificar e envolver as principais
organizações/voluntários da sociedade civil (por exemplo, é possível identificar e
mobilizar facilmente as principais partes interessadas) (__) Sim (__) Não
Se SIM:
Por favor, explique brevemente como identifica e envolve (max. 250 caracteres)

11. O estabelecimento prisional planifica e organiza anualmente uma oferta de
oportunidades de voluntariado? (__) Sim (__) Não

B. Processo de seleção de Organizações promotoras de voluntariado/
voluntários
12. Existe um procedimento para selecionar uma organização promotora de
voluntariado/ voluntários? (__) Sim (__) Não
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Se SIM:
Por favor, descreva brevemente quais são os critérios que o estabelecimento prisional
utiliza para selecionar uma organização promotora de voluntariado/voluntários (max.
250 caracteres)

13. Quais dos seguintes critérios considera como mais importantes para o
recrutamento, seleção e retenção de uma organização promotora de voluntariado/
voluntários? (por favor, selecione no máximo 3)
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a. Organizações

b. Voluntários

(__) Capacidade de ser proativo

(__) Capacidade de ser proativo

(__) Capacidade de respeitar a
diversidade

(__) Capacidade de ser resiliente

(__) Áreas do voluntariado

(__) Capacidade de respeitar a
diversidade

(__) Disponibilidade

(__) Áreas de interesse

(__) Compromisso

(__) Disponibilidade

(__) Competências de comunicação

(__) Compromisso

(__) Competências/habilidades

(__) Competências de comunicação

(__) Motivação

(__) Competências/habilidades

(__) A disposição da organização em
comprometer-se com uma parceria a
longo-prazo

(__) Compatibilidade de expectativas

(__) Reputação da organização

(__) Experiência passada na área do
voluntariado

(__) Experiência passada na área do
voluntariado

(__) Espírito de equipa

(__) Espírito de equipa

(__) Nenhuma

(__) Outro:_____________________

(__) Outra:______________________

(__) Motivação

C. Envolvimento e gestão das Organizações Promotoras de
Voluntariado em Meio Prisional/ Voluntários
14. O estabelecimento prisional…
a.... dispõe de políticas de gestão e procedimentos claros para apoiar os profissionais a
desempenhar o seu dever de orientar e apoiar os voluntários (de acordo com os deveres já
estabelecidos e adequados às suas competências e interesses dentro dos limites das suas
funções)? (__) Sim (__) Não
Se sim, pode partilhá-los connosco? (__) Sim (__) Não
Se sim, descreva brevemente (max. 250 caracteres)

b.

... tem um plano de comunicação para identificar e envolver organizações

promotoras de voluntariado/ voluntários? (__) Sim (__) Não
c.

… tem um processo de seleção multi-método (uso de duas ou mais fontes

de informação) que lhe permite conhecer o perfil das organizações promotoras de
voluntariado? (__) Sim (__) Não
d.

… tem um processo de seleção multi-método que lhe permite conhecer o perfil

dos voluntários? (__) Sim (__) Não
e.

… garante que a organização promotora de voluntariado tem um gestor/

coordenador? (__) Sim (__) Não (__) N/A (__)
15. Como é que o estabelecimento prisional coordena organizações promotoras de
voluntariado/voluntários? (pode selecionar mais do que uma resposta)
(___) Gestor /coordenador de voluntariado é uma das vertentes profissionais do
estabelecimento prisional
(___) A gestão dos voluntários é acumulável com outras funções no estabelecimento
prisional
(___) As funções referentes à gestão de voluntários estão distribuídas por vários cargos
dentro do estabelecimento prisional
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(___) Um voluntário faz o recrutamento, planificação e supervisão de voluntários dentro
do estabelecimento prisional
(___) Outro, por favor especifique __________________________________________
16. Como descreveria as atuais políticas e procedimentos de gestão de voluntários no
estabelecimento prisional?
(___) O estabelecimento prisional tem políticas e procedimentos de voluntariado
claros que permitem de recrutar, envolver, gerir e manter organizações promotoras de
voluntariado/ voluntários, para alcançar a missão.
(___) O estabelecimento prisional tem uma forte atividade de voluntariado, mas
as políticas e procedimentos não são devidamente documentados ou claramente
comunicados.
(___) O estabelecimento prisional tem dificuldades em algumas áreas, mas é capaz de
satisfazer as necessidades básicas.
(___) O estabelecimento prisional tem dificuldades em diversas áreas.Please, explain if
needed. (max. 250 characters)
Por favor, explique se necessário. (max. 250 caracteres)

17. Quais das seguintes práticas/padrões ocorrem dentro do estabelecimento prisional?
Se sim, por favor
especifique a frequência:

Não

A
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Políticas e procedimentos de
gestão de voluntariado estão
em vigor e são claramente
comunicados e aplicados com
todos os voluntários

Sim

•

ocasionalmente
(quando temos
tempo)

•

frequentemente
(com uma recorrência
planeada, especifique
qual)

•

sistematicamente
(recorrência planeada
e resultados revistos)

Não
aplicável

B

C

A avaliação de risco é feita para
todos os projetos de voluntariado,
e o gestor/coordenador de
voluntariado garante que existe
um seguro em vigor para todos os
voluntários
Os recursos necessários, incluindo
espaço e ferramentas, são
especificamente designados para
uma atividade de voluntariado

D

Estão em vigor procedimentos
formais de supervisão (por
exemplo, reuniões presenciais,
documentos/ elaboração de
relatórios)

E

Estão em vigor procedimentos
formais de avaliação (por exemplo,
inquéritos de satisfação dos
beneficiários; avaliação com
métodos mistos)

Por favor, siga para a pergunta 22 - PERFIL DO VOLUNTÁRIO E
NECESSIDADES DE FORMAÇÃO.
Caso não exista atividade de voluntariado, responda às seguintes
questões:
18. Existe interesse em implementar uma? (__) Sim (__) Não
Se não
Pode, por favor, justificar? (max. 250 caracteres)

Gostaria de receber mais informação sobre o projeto VOLPRIS? (__) Sim (__) Não
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(Se NÃO)
Outros dados
Nome da pessoa a completar este questionário:
Cargo/profissão:
Detalhes de contacto (nome e e-mail):
Agradecemos o tempo dispensado para completar este questionário. A iniciativa
Volpris.EU valoriza a informação que forneceu. As suas respostas contribuirão para
a compreensão das suas necessidades, e irão contribuir para a sugestão de novas
abordagens para capacitar o voluntariado no que respeita ao contributo para a
reabilitação.
Se sim, por favor, continue a preencher o questionário:
19. Quais dos seguintes âmbitos/áreas de voluntariado respondem melhor às
necessidades do estabelecimento prisional em termos de atividades de voluntariado?
(__) Melhoria dos espaços prisionais
(__) Ligações à Comunidade
(__) Apoio jurídico
(__) Desenvolvimento de capacidades sociais e pessoais
(__) Saúde
(__) Empregabilidade
(__) Artes e atividades culturais
(__) Ensino (disciplinas específicas)
(__) Bem-estar (desporto; artes; meditação; yoga…)
(__) Visita solidária
(__) Outro: _____________________

20. Considera que o estabelecimento prisional vai precisar de apoio para implementar
um programa de voluntariado? (__) Sim (__) Não
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Se SIM:
21. Que tipo de ajuda considera como mais importante para apoiar o estabelecimento
prisional a implementar atividades de voluntariado?
(__) Avaliação de necessidades
(__) Projetar uma atividade de voluntariado para o estabelecimento prisional
(__) Definir o perfil dos gestores de voluntariado
(__) Formar os gestores responsáveis pelas atividades de voluntariado
(__) Formar voluntários
(__) Supervisionar as atividades de voluntariado
(__) Medir os resultados das atividades de voluntariado
(__) Outro _____________________________
Outros dados
Nome da pessoa a completar este questionário:
Cargo/profissão:
Detalhes de contacto (nome e e-mail):
Agradecemos o tempo dispensado para completar este questionário. A iniciativa
Volpris.EU valoriza a informação que forneceu. As suas respostas contribuirão para
a compreensão das suas necessidades, e irão contribuir para a sugestão de novas
abordagens para capacitar o voluntariado no que respeita ao contributo para a
reabilitação.

III.

PERFIL E NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS

A. Perfil do Voluntário
22. O estabelecimento prisional tem um perfil de voluntário? (__) Sim (__) Não
(Se NÃO siga para a Parte B)
Se sim:
Esse perfil está alinhado com o processo de reabilitação do recluso? (__) Sim (__) Não
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Por favor, descreva brevemente quais são as caraterísticas que este o estabelecimento
prisional inclui no perfil de voluntariado. (max. 250 caracteres)

B. Formação de voluntários
24. Os voluntários recebem formação? (__) Sim (__) Não
(Se NÃO, siga para a questão 29)
Se sim:
25. Quem dá formação aos voluntários?
(__) Os profissionais do estabelecimento prisional
(__) Outros profissionais do Setor da Justiça Criminal
(__) As organizações promotoras de voluntariado
(__) Outro, por favor especifique: ___________________________________________
26.Com que frequência as práticas, normas e outras formas de formação adotadas
para formar voluntários incorporam os seguintes princípios?
Se sim, por favor
especifique a frequência:

Não

A
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O programa de formação inicial
de voluntários está alinhado com
os princípios de reabilitação e
diminuição de reincidência

Sim

•

ocasionalmente
(quando temos
tempo)

•

frequentemente
(com uma recorrência
planeada, especifique
qual)

•

sistematicamente
(recorrência planeada
e resultados revistos)

Não
aplicável

B

O programa de formação inicial de
voluntários foi projetado com base
numa abordagem única, que se
aplica a todos da mesma forma

C

O programa de formação inicial de
voluntários é definido “à medida”,
de acordo com os requisitos
de atividades de voluntariado
e alinhado com os programas
e intervenções específicos já
existentes no estabelecimento
prisional

D

As atividades iniciais de formação
de voluntários são delineadas
tendo por base uma avaliação
de necessidades prévia,
nomeadamente ao nível de
conhecimentos e competências
(e.g., auto- avaliação).

E

Formação contínua - Os
voluntários que exercem
atividades no estabelecimento
prisional recebem formação
contínua (ex. uma vez por ano),
ministrada, por exemplo, pelas
organizações promotoras de
voluntariado.

27. Em que formato é lecionada a formação de voluntários?
(__) Sala de aula
(__) eLearning (online)
(__) bLearning (sala de aula com e-learning)
(__) Outro, especifique: _______
28. O estabelecimento prisional tem um programa de voluntariado específico para
oferecer às organizações promotoras de voluntariado/ voluntários?
(__) Sim (__) Não

IV. PERFIL E NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DO GESTOR DE
VOLUNTÁRIOS
29. No estabelecimento prisional existe um gestor/coordenador de voluntariado.
(__) Sim (__) Não
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(Se NÃO siga para a pergunta 30)
a. Que funções/papéis desempenha o gestor/coordenador de voluntariado (pode
selecionar mais do que uma resposta)
(__) Recrutamento de voluntários
(__) Gestão de voluntários (envolvimento dos voluntários; monitorização; avaliação…)
(__) Formação dos voluntários
(__) Outro_________
b. O gestor/coordenador dos voluntários ocupa outro cargo dentro do estabelecimento
prisional?
(__) Sim (__) Não
c. Se sim, qual posição: _________________________
30. Que critérios considera importantes para selecionar um gestor/coordenador de
voluntários em meio prisional? Por favor, escolha os 5 (cinco) mais relevantes, na sua
opinião.
(__) Capacidade de desenhar programas de voluntariado, juntamente com a Organizações
Promotoras de Voluntariado/Voluntários
(__) Competências organizacionais e de gestão
(__) Competências de comunicação e interpessoais
(__) Sensibilidade às necessidades dos voluntários
(__) Capacidade de desenvolver metas e objetivos para os voluntários
(__) Competências de gestão de projetos
(__) Competências de gestão do tempo
(__) Flexibilidade na utilização e alocação de recursos
(__) Capacidade de escuta
(__) Entusiasmo e paciência
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(__) Espírito de equipa
(__) Persistência e compromisso
(__) Experiência relevante
(__) Disponibilidade
(__) Outro, especifique:_________
31. Na sua opinião, que funções/papéis deve o gestor/coordenador de voluntários
desempenhar? (pode selecionar mais do que uma resposta)
(__) Recrutamento de voluntários
(__) Gestão de voluntários (envolvimento dos voluntários; monitorização; avaliação…)
(__) Formação de voluntários
(__) Outro _____________________________
32.O gestor/coordenador de voluntários recebe alguma formação? (__) Sim (__) Não
Se NÃO:
• existe um interesse/necessidade em receber alguma? (__) Sim (__) Não
• gostaria de receber mais informação sobre o VOLPRIS? (__) Sim (__) Não
Siga para a questão 39
Se SIM:
33. Quem dá formação ao gestor/coordenador de voluntariado?
(__) os serviços prisionais
(__) outros profissionais do Setor de Justiça Criminal
(__) as organizações promotoras de voluntariado
(__) outro, por favor especifique _______________
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34. Em que formato é realizada a formação?
(__) Sala de aula
(__) eLearning (online)
(__) bLearning (sala de aula e e-learning)
(__) Outro, por favor especifique ____________
35. Quais são os métodos usados no ambiente de aprendizagem?
(__) Apresentação
(__) Seminários
(__) Questionários
(__) Outro, por favor especifique _____________________________
36. A formação segue um programa/guia específico? (__) Sim (__) Não
(Se NÃO, siga para a pergunta 37)
Se SIM qual (quais)? ________________
37. Os gestores/coordenadores de voluntariado implementam um guia/manual de
"boas práticas" para guiá-los e apoiá-los na gestão de voluntariado? (__) Sim (__)
Não
(Se NÃO, siga para a pergunta 39)
38. Se sim, por favor, indique o nome do manual de boas práticas usado pelo gestor/
coordenador de voluntariado no estabelecimento prisional para partilhar na
plataforma online VOLPRIS
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39. Por favor, se possível, partilhe connosco programas/ guias/ manuais/ dos quais
tenha conhecimento e que gostaria de recomendar para partilhar na plataforma
online VOLPRIS

Outros dados
Nome da pessoa a completar este questionário:
Cargo/profissão:
Detalhes de contacto (nome e e-mail):
Agradecemos o tempo dispensado para completar este questionário. A iniciativa
Volpris.EU valoriza a informação que forneceu. As suas respostas contribuirão para
a compreensão das suas necessidades, e irão contribuir para a sugestão de novas
abordagens para capacitar o voluntariado no que respeita ao contributo para a
reabilitação
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Anexo B - Tabela de revisão de evidências relativas a ferramentas d
sector da Justiça Criminal
Parceiro

(que
encontrou
a fonte)

Língua da
publicação

Inglês

2015

Título

IMPROVING VOLUNTEER
ENGAGEMENT: RESULTS OF A
STAFF NEEDS ASSESSMENT
AT A COMMUNITY BASED
ORGANIZATION

Tipo de publicação
(projetos, artigos,
publicações, estudos
de caso, relatórios,
estudos...)

Artigo

Tópicos abordados / domínios abrangidos

•

Perfil do voluntário/necessidades
formativas: organizational práticas
organizacionais (recrutamento; formação;
desafios; apoio ao staff); envolvimento
dos voluntários (satisfação; compromisso;
intenção de ficar);

•

Programa de voluntariado

•

Avaliação do staff: questionário sobre
necessidades de voluntariado da
organização, programas de voluntariado;
Avaliação do voluntariado: questionário

Inglês

2018

SCREENING FOR SOCIAL NEEDS

Relatório

•

Avaliação de necessidades sociais:
escolher uma ferramenta de avaliação;
determinação dos principais domínios;
criação de uma ferramenta de avaliação
personalizada; etc.

Inglês

-

5 VOLUNTEER NEEDS
ASSESSMENT WORKSHEET

Projeto

•

Perfil do voluntário / Necessidades de
formação: gestão, apoio, recrutamento;
questionário

Inglês

-

VOLUNTEER ENGAGEMENT
MOBILIZATION PLAN

Projeto

•

Perfil dos voluntários/necessidades
formativas

•

Volunteering programs: volunteering
manager profile

•

Perfil do Voluntário/Necessidades de
formação: ferramenta de avaliação

•

Perfil dos voluntários / necessidades de
formação

•

Programas de voluntariado

•

Perfil dos voluntários / necessidades de
formação

•

Programas de voluntariado

Inglês

-

VOLUNTEER ENGAGEMENT
MOBILIZATION

Inglês

-

VOLUNTEER MANAGEMENT
CASE STUDIES: BETTER
VOLUNTEER OUTCOMES
THROUGH EXPERT SUPPORT

Estudos de caso

NONPROFIT NEEDS
ASSESSMENT - VOLUNTEER
ENGAGEMENT

Inquérito

Inglês

106

Data de
publicação
(ano)

-

de avaliação de necessidades dos programas de voluntariado no
Principais conclusões (Resumo - 1 parágrafo, se possível)

Nível do
âmbito (UE;
Transnacional;
Nacional)

Referência bibliográfica ou de
websites

Avaliação de necessidades para determinar as necessidades de voluntariado do staff e
planear o aumento do envolvimento e a retenção dos voluntários. Proporciona práticas e
passos organizacionais (recrutamento dos voluntários; formação dos voluntários; apoio
ao staff) e envolvimento dos voluntários (satisfação dos voluntários; compromisso dos
voluntários; intenção dos voluntários de permanecer na atividade) para que os voluntários
se possam envolver e permanecer comprometidos com a organização. O inquérito abordou
os seguintes aspetos numa organização comunitária: i) o número de funcionários com
voluntários ativos e necessidades de voluntariado; ii) a previsão do staff sobre o recurso
a voluntários; iii) formas de melhorar o programa de voluntariado; iv) fornecimento de
soluções económicas para aumentar a participação/envolvimento dos voluntários.

NACIONAL

Thomas, T. (2016). Improving Volunteer
Engagement: Results of a Staff Needs
Assessment at a Community Based
Organization.

Fornecer ferramentas de avaliação de necessidades sociais aos defensores da saúde dos
consumidores, de modo a advogar para a utilização eficaz e culturalmente competente das
ferramentas nos programas públicos Estatais. Providencia indicações sobre a avaliação
de necessidades sociais (escolher uma ferramenta de avaliação: determinar os principais
domínios; criar uma ferramenta de avaliação personalizada; etc.)

NACIONAL

Centre for consumer engagement in
health innovation. Access on November
4th, 2018. Available at <https://www.
healthinnovation.org/resources/
publications/screening-for-socialneeds>

Avaliação das necessidades da gestão de voluntariado que avalia 5 aspetos: i) Sistema
de Planeamento/Apoio; ii) Recrutamento e Cultivo Efetivos; iii) Avaliação; iv) Apoio aos
voluntários; v) Sustentabilidade do Programa. A avaliação possui uma escala de: 0-Não
concluída; 1-Em andamento; 3-De certa forma; 5-Totalmente; Formação Necessária –
fornece a pontuação média, os pontos fortes organizacionais, as áreas de melhoria/revisão,
os recursos necessários e o nível de prioridade (Alto, Moderado, Baixo, N/A)

NACIONAL

United Way of Greater Milwau-kee
& Waukesha County. Access on
November 4th, 2019. Available at
<https://www.united-waygmwc.org/
UnitedWayMilwau-kee/VolunteerRe-sources/5VolunteerNeedsAssessmentWork-sheet.pdf>

Apresenta a diminuição do voluntariado como um problema central para a sociedade de
hoje. O Plano visa abordar as razões pelas quais as pessoas não se voluntariam e a forma
de aumentar a taxa de voluntariado no condado de Dane. O documento fornece um guia
de boas práticas, analisando as razões pelas quais as pessoas se voluntariam, quais os
segmentos onde os voluntários atuam, as razões pelas quais começam a voluntariar-se
e o perfil de gestores voluntariado. Propõe as seguintes estratégias: i) Sensibilizar para
a necessidade de potenciar o voluntariado para acelerar o sucesso na Agenda para a
Mudança; ii) Aumentar o alcance das ações para um maior público e mais diversificado de
potenciais voluntários; iii) Melhorar as práticas de gestão de voluntariado para recrutar,
adequar, formar e reter voluntários.

NACIONAL

United Way of Greater Milwaukee &
Waukesha County. Access on November
4th, 2019. Available at <https://www.
unitedwaydanecounty.org/reports/

A avaliação mede o nível de infraestrutura de programas de voluntariado presentes numa
Organização Promotora de Voluntariado através de 47 indicadores. Esta ferramenta foi
concebida para ser utilizada por organizações sem fins lucrativos, governamentais e
educativas. As melhores práticas de gestão de voluntariado medidas por esta avaliação
enquadram-se nas seguintes categorias: estrutura organizacional; recursos atribuídos
aos voluntários; parcerias externas; estratégia de recrutamento e divulgação; políticas
de programas; funções dos voluntários totalmente desenvolvidas; Procedimentos
de avaliação; formação; supervisão; relações entre voluntários e staff; estratégias de
reconhecimento e retenção; estruturas de feedback para o voluntário; sistemas de
avaliação e gravação.

NACIONAL

Napa County Office of Education. Access
on November 5th, 2019

A Tobi Johnson & Associates é uma empresa de consultoria sem fins lucrativos que auxilia
as mais diversas organizações a construir a sua capacidade através de um investimento
direcionado na sua estratégia de voluntariado, ajudando-as a identificar e substituir
abordagens ineficazes da "velha guarda" por práticas baseadas na evidência que
comprovaram ser eficazes. O link mostra alguns casos de gestão do voluntariado por parte
da Tobi Johnson & Associates.
A Rede de Voluntários da Península Superior é um grupo colaborativo que visa aumentar
a capacidade das organizações da U.P. de ligarem os cidadãos a oportunidades de serviço
que podem corresponder às necessidades da comunidade. O inquérito visou ajudar a
Rede a compreender de que forma as organizações sem fins lucrativos da U.P. contratam
voluntários e a identificar as áreas de necessidade na gestão de voluntários.

Tobi Johnson & Associates. Access
on November 5th, 2019. Available
at <https://tobijohnson.com/casestudies/>

NACIONAL

U.P. Volunteer Network. Access on
November 5th, 2019. Available at
<https://www.surveymonkey.com/r/
ZZF7R8Q>
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Parceiro

(que
encontrou
a fonte)

Língua da
publicação

Inglês

108

Data de
publicação
(ano)
2017

Título

EMPLOYEE VOLUNTEER
EUROPEAN NETWORK (EVEN)

Tipo de publicação
(projetos, artigos,
publicações, estudos
de caso, relatórios,
estudos...)

Projeto

Tópicos abordados / domínios abrangidos

•

Perfil dos voluntários / necessidades
de formação

•

Programas de voluntariado

Inglês

2017

STANDARDS AND PROCEDURES
REQUIRED BY EU AID
VOLUNTEERS INITIATIVE
- Guide-lines for Sending
Organisations

Publicação

•

Perfil dos voluntários / necessidades de
formação

Inglês

2012

VOLUNTEER MAN-AGEMENT
NEEDS ASSESSMENT OF THE
TENNESSEE 4-H PROGRAM

Estudo de caso

•

Programas de voluntariado

•

Perfil dos voluntários / necessidades de
formação

Inglês

2004

VOLUNTEER MAN-AGEMENT
PRACTIC-ES AND RETENTION
OF VOLUNTEERS

Relatório

•

Perfil do voluntario / necessidades de
formação

Inglês

2008

MANAGEMENT MATTERS:
A NA-TIONAL SURVEY OF
VOLUNTEER MAN-AGEMENT
CAPACITY

Estudo de caso

•

Perfil dos voluntários / necessidades de
formação

Inglês

2003

VOLUNTEER MANAGEMENT IN
Relatório
THE PROBATION SERVICE – THE
CASE OF SINGAPORE

•

Perfil do voluntario / necessidades de
formação

Principais conclusões (Resumo - 1 parágrafo, se possível)

Nível do
âmbito (UE;
Transnacional;
Nacional)

Referência bibliográfica ou de
websites

A Employee Volunteering European Network (EVEN) foi criada pelo Centro Europeu
de Voluntariado (CEV) e visa aumentar o número de empregadores e organizações
de voluntariado que são capazes de implementar atividades de voluntariado de boa
qualidade. Fornece guias/publicações para ajudar: os colaboradores que organizam
iniciativas privadas de voluntariado; os organizadores de atividades de voluntariado
durante o tempo de trabalho; os organizadores de eventos de team building para o staff
baseados no voluntariado.

UE

Employee Volunteering European
Network (EVEN) - European Volunteer
Centre (CEV). Access on November
5th, 2019. Available at <https://www.
europeanvolunteercentre.org/even/>

Fornece orientações sobre processos, normas de qualidade e procedimentos de gestão
de voluntários. A publicação aborda padrões de qualidade da Aid Volunteers da UE
abrangendo os seguintes tópicos: i) enquadramento jurídico; ii) parceria; iii) ciclo de gestão
de voluntariado (identificação de tarefa, identificação e seleção de voluntários, preparação,
aspetos logísticos, implementação, monitorização e avaliação, reconhecimento).

UE

EU Aid Volunteers Initiative. Access
on November 6th, 2019. Available at
<http://www.aidvolunteers.org/wp-content/uploads/2017/09/INGLES-GUIAWEB.pdf>

O artigo aborda um estudo realizado, tendo por base um inquérito destinado a avaliar a
perceção de trabalhar com 4-H líderes voluntários e o nível de conhecimento da gestão de
voluntariado através de uma avaliação das necessidades com os delegados do Estado do
Tennessee com responsabilidade juvenil 4-H. O método utilizado para a recolha de dados
foi um questionário dividido em quatro partes, desenhado por investigadores, e conduzido
online. As conclusões a que o estudo chegou foram de que os delegados percecionam
ter elevados níveis de conhecimento/perceção no trabalho com líderes voluntários 4-H.
No entanto, também sublinharam a necessidade de existirem materiais de gestão de
voluntariado facilmente disponíveis (disponíveis para os delegados e para os voluntários).

NACIONAL

Casteel, R. B. (2010). Volunteer
management needs assessment of the
Tennessee 4-H program.

O relatório faz parte de uma série de resumos que abordam os resultados de um inquérito,
conduzido em 2003, sobre a capacidade de gestão de voluntariado em instituições de
caridade e congregações. Os resultados do relatório baseiam-se em práticas, desafios e
pretensões para os seus programas de voluntariado. O relatório focou-se na adoção de
nove práticas recomendadas para a gestão do voluntariado por parte das instituições de
caridade, sendo elas: i) supervisão regular e comunicação com os voluntários; ii) cobertura
de responsabilidade ou proteção pelo seguro para os voluntários; iii) recolha regular de
informação sobre os números e horas dos voluntários; iv) procedimentos de avaliação
para identificação de voluntários mais apropriados; v) Políticas escritas e descrições do
posto de trabalho de forma a promover o envolvimento dos voluntários; vi) atividades de
reconhecimento dos voluntários, tais como cerimónias de entrega de prémios; vii) medição
anual dos impactos dos voluntários; viii) formação e oportunidades de desenvolvimento
profissional para os voluntários; ix) formação para o staff remunerado que trabalha com
os voluntários. Existiram novas evidências relativamente à capacidade e retenção da
gestão do voluntariado, nomeadamente relativamente a: adoção de práticas de gestão de
voluntariado não disseminadas; a probabilidade de adoção depende das características da
instituição de caridade; algumas práticas estão relacionadas com uma maior fidelização
dos voluntários, ao passo que outras não; as instituições de caridade podem fazer outras
coisas e ao mesmo tempo potenciar a fidelização dos voluntários. De forma geral, a
investigação demonstrou a importância de práticas de gestão de voluntariado para as
atividades operativas.

NACIONAL

Hager, M. A. (2004). Volunteer
management practices and retention of
vol-unteers.

Os relatórios fornecem resultados de um estudo sobre a capacidade de gestão de
voluntariado em organizações da Inglaterra. O estudo explorou os seguintes tópicos: i)
níveis de recursos financeiros e humanos dedicados pelas organizações ao apoio aos
voluntários; ii) as "carreiras" (funções e posições) daqueles que gerem os voluntários e a
implementação de elementos reconhecidos de boas práticas na gestão de voluntários; iii)
questões enfrentadas no recrutamento e fidelização de voluntários, bem como a procura
futura do envolvimento por parte dos voluntários. Teceram-se as seguintes conclusões:
i) muitas organizações não dedicam recursos significativos para o envolvimento dos
voluntários (nomeadamente, financiamento); ii) A gestão dos recursos dos voluntários é
dispersa e está "escondida" noutras funções mais amplas dos profissionais; iii) Os gestores
de voluntários têm menos exposição à formação em gestão de voluntariado; iv) Os gestores
de voluntários implementam práticas consideradas como sendo boas práticas na gestão
de voluntários (mais evidência em organizações maiores do que nas mais pequenas); v)
existe uma procura de mais voluntários, embora não seja ilimitado; vi) A capacidade de
envolvimento de mais voluntários por parte das organizações pode ser limitada. De forma
geral, as conclusões permitem aferir que não existe um modelo de gestão de voluntariado
nem uma forma de desenvolver e implementar boas práticas.

NACIONAL

Machin, J., & Paine, A. E. (2008).
Management matters: A nation-al
survey of volun-teer management
capacity. London: Institute for Volunteering Re-search.

Este relatório dá uma série de orientações para o ciclo de vida do voluntariado,
nomeadamente: um bom perfil de gestor de voluntariado; o papel do gestor de
voluntariado; um bom Sistema de gestão do voluntariado; recrutamento e implementação
(distinção entre necessidades regulares e necessidades particulares dos voluntários;
programa de recrutamento de voluntários); orientação; formação e desenvolvimento;
diretrizes; revisão e apoio; motivação; reconhecimento; ; adiamento e finalização de
serviços; formação para gestores de voluntariado.

NACIONAL

Ang, B. L. (2003). Volunteer
management in the probation service:
The case of Singopore.
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Parceiro

(que
encontrou
a fonte)

110

Língua da
publicação

Data de
publicação
(ano)

Título

Tipo de publicação
(projetos, artigos,
publicações, estudos
de caso, relatórios,
estudos...)

Tópicos abordados / domínios abrangidos

Inglês

2016

VOLUNTEER MANAGEMENT
HANDBOOK: A RESOURCE
FOR SERVICE-PROVIDING
ORGANIZATIONS ASSISTING
NEWCOMERS TO CANADA

Publicação

•

Perfil do voluntario / necessidades de
formação

Inglês

2016

VOLUNTEER MANAGEMENT
TOOLKIT

Publicação

•

Perfil do voluntario / necessidades de
formação

Inglês

2008

NEED TO KNOW BASICS OF
MANAGING VOLUNTEERS

Publicação

•

Perfil do voluntario / necessidades de
formação

Inglês

2005

BEST PRACTICES IN
VOLUNTEERING MANAGEMENT

Projeto

•

Perfil do voluntario / necessidades de
formação

Principais conclusões (Resumo - 1 parágrafo, se possível)

Nível do
âmbito (UE;
Transnacional;
Nacional)

Referência bibliográfica ou de
websites

Este manual fornece uma visão geral do processo de gestão de voluntariado focado
em voluntários que apoiam os recém-voluntários. Inclui ligações para as ferramentas,
recursos e modelos. O manual também prevê: o Código Canadiano para o envolvimento de
voluntários (valores, princípios orientadores e normas organizacionais); Recomendações
para a avaliação (avaliação, atribuição de posição, recrutamento, formulários de
candidatura, entrevista, referências, verificações de registos criminais, orientação
e formação, apoio e supervisão, acompanhamento e feedback); Gestão de riscos;
Recrutamento (estratégia, seleção dos voluntários, atribuição e matching dos voluntários
de serviço direto com os recém-chegados); Orientação e formação (voluntários e staff);
Supervisão; Avaliação e reconhecimento; Gestão de registos; etc.

NACIONAL

Volunteer Benevoles Canada. Access
on November 7th, 2019. Available
at <https://volunteer.ca/vdemo/
EngagingVolunteers_DOCS/VMH_
Eng_2016_Print.pdf>

O toolkit foca-se nos seguintes pontos: indicação de onde e como encontrar os voluntários
“corretos” suficientes; o que deve ser considerado quando se envolvem pessoas em
circunstâncias vulneráveis; como medir o impacto e valor do voluntariado. Para além disso,
o guia providencia uma série de links para guias práticos sobre processos de recrutamento
de voluntários, acordos, supervisão e reconhecimento de voluntários.

NACIONAL

Shapping our lives. Access on November
7th, 2019. Available at <https://
shapingourlives.org.uk/wp-content/
uploads/2015/05/2015-VODG-NCFVolunteer-management-toolkit-FINALWEB.pdf>

O toolkit inclui uma CheckList de Boas Práticas para determinar a qualidade de um
programa de voluntariado (planeamento e organização, políticas e procedimentos,
orientação e formação de recrutamento dos voluntários, supervisão, avaliação de
desempenho do voluntário); informações sobre como utilizar essas práticas; e bibliografia
que contem recursos escritos e websites.

NACIONAL

Volunteer Maine. Access on November
7th, 2019. Available at <http://www.
volunteermaine.org/shared_media/
publications/old/E245B0A4d01.pdf>

Apresenta dez boas práticas na gestão do voluntariado que podem ser divididas da seguinte
forma: i) papel do voluntário; ii) regras e expectativas; iii) competências de gestão de
voluntários; iv) clientes e grupos de risco; v) tarefas claras; vi) recrutamento dos voluntários;
vii) orientação e formação dos voluntários; viii) supervisão; ix) inputs e envolvimento dos
voluntários; x) contribuições dos voluntários. O guia foi desenvolvido no âmbito de um
projeto para o Centro de Apoio Comunitário da Iniciativa de Voluntariado do Canadá.

NACIONAL

Volunteer Yukon. Access on November
7th, 2019. Available at <https://
www.volunteeryukon.ca/uploads/
general/Best_Practices_Volunteer_
Management.pdf>
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Gráfico C 2 - Extensão das atividades de voluntariado em meio prisional por país
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Gráfico C 3 - Número de voluntários que trabalham em contexto prisional por país
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Gráfico C 4 - Áreas / âmbitos das atividades de voluntariado em contexto prisional
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Gráfico C 5 - Áreas / âmbito das atividades de voluntariado em meio prisional por país
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Gráfico C 6 - Definição de um processo claro para realizar uma avaliação abrangente das necessidades dos
reclusos em termos de atividades de voluntariado por país
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Gráfico C 7 – adoção de padrões para garantir que as organizações promotoras de voluntariado tenham
critérios e procedimentos claros
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Gráfico C 8 - Partilha de instrumentos que ajudam os profissionais a identificar os recursos disponíveis no
estabelecimento prisional para as atividades de voluntariado
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Gráfico C 9 - Definição clara das tarefas e das responsabilidades do voluntário
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Gráfico C 10 – Perfil do voluntário por país
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Gráfico C 11 - Existência de um coordenador de voluntariado por país
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