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1. INTRODUÇÃO
Uma Organização da Sociedade Civil 
como a Sol sem Fronteiras (Solsef) deve 
posicionar-se estrategicamente face 
a questões transversais da Cidadania, 
tanto por uma questão de planificação 
da estratégia organizacional a tomar 
nas respetivas temáticas, bem como 
ressaltando as posições inerentes ao seu 
âmbito de atuação. Desta forma, a Solsef 
convidou 10 jovens voluntários a refletir 
com a organização em temáticas como 
a Igualdade de Género, a Inclusão Social, 
a Conservação do Ambiente, o Volun-
tariado, a Comunicação, e o Código de 
Conduta para a Cidadania, de forma a 
permitir criar um posicionamento orga-
nizacional.

Assim, com o apoio do programa Gera-
ção Z – Agora Nós, do Instituto Portu-
guês do Desporto e da Juventude, I.P. 
(IPDJ, IP), são produzidos documentos 
estratégicos face a estas questões trans-
versais da Cidadania num projeto que 
intitulámos de “Cidadania no Associati-
vismo Jovem”. 

No que diz respeito ao Voluntariado, que 
trata o presente documento, 2020 reve-
lou-se um ano desafiante para efetivar 
este posicionamento face ao impacto 
da pandemia da COVID-19 e a conse-
quente necessidade de articular formas 
de voluntariado de forma telemática.

A Solsef, enquanto associação juvenil e 
Organização não Governamental para 
o Desenvolvimento (ONGD), apresenta 
uma clara vocação em prol do fomento 
das diferentes formas de voluntariado 
pois é um ótimo veículo para criar consci-
ência na cidadania em relação aos desa-
fios no mundo. Concretamente, a Solsef 
dinamiza ações de Voluntariado Nacio-
nal (como parte da atividade associativa 
em Portugal) e Voluntariado Internacio-
nal (principalmente, nos Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa-PALOP e 
no Brasil).

O Plano Institucional para a Gestão do 
Voluntariado pretende os seguintes 
objetivos gerais e específicos:
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OBJETIVO GERAL: 

Definir o enquadramento das atividades dos voluntários no 
âmbito da Solsef.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

* Impulsar o voluntariado comprometido com a missão 
(promover o desenvolvimento integral e integrado dos 
jovens, proporcionando-lhes o acesso a cuidados de saúde, 
educação e também o desenvolvimento humano e econó-
mico das suas comunidades) e a visão (viver num mundo 
com igualdade de oportunidades rumo ao desenvolvi-
mento sustentável) institucional da Solsef;

* Consolidar os programas de voluntariado nacional e inter-
nacional dinamizados pela Solsef;

* Facilitar espaços de participação ativa dos voluntários no 
âmbito da Solsef enquanto instituição.

Para o desenvolvimento do documento foram utilizadas a 
metodologia de analise documental e a metodologia reflexiva 
em colaboração com a Direção Social, a Equipa Executiva e 
os Voluntários.

O presente Plano Institucional para a Gestão do Voluntariado 
encontra-se supeditado ao Código de Conduta Institucional 
e apresenta uma interligação com o Plano de Comunicação 
Institucional, o Plano Institucional para a Inclusão Social, o 
Plano Institucional para a Igualdade de Género, o Plano Insti-
tucional para a Inclusão Social, o Plano Institucional para a 
Igualdade de Género e o Plano Institucional para a Conser-
vação do Ambiente.

Por outro lado, o Plano Institucional para a Gestão do Volun-
tariado vai ao encontro dos princípios inspiradores dos Esta-
tutos, das diretrizes delineadas no Regulamento Geral da 
Proteção de Dados e dos pressupostos contidos no Regula-
mento Interno.
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2. O VOLUNTARIADO: 
DEFINIÇÃO E 
ENQUADRAMENTO 
JURÍDICO EM PORTUGAL 
O Voluntariado é uma atividade inerente 
ao exercício de cidadania que se traduz 
numa relação solidária para com o 
próximo, participando, de forma livre e 
organizada, na solução dos problemas 
que afetam a sociedade em geral. 

Reconhecendo que o trabalho voluntá-
rio representa hoje um dos instrumen-
tos básicos de participação da sociedade 
civil nos mais diversos domínios de ativi-
dade, a Lei n.º 71/98, de 3 de novembro, 
estabeleceu as bases do enquadra-
mento jurídico do voluntariado. Esta lei 
surgiu tendo por referência a Recomen-
dação do Conselho da Europa, em que 
os ministros europeus responsáveis pela 
juventude, na reunião informal de 1995 
em Luxemburgo, declararam-se a favor 
da existência de um estatuto do jovem 
voluntário e da elaboração de uma 
convenção sobre o exercício do volunta-
riado, considerando que o voluntariado 
jovem constitui um importante meca-
nismo de educação e aprendizagem 
social que contribui decisivamente para 
o desenvolvimento pessoal dos jovens.

É certo que o voluntariado traz benefícios 
tanto para a sociedade em geral como 
para o indivíduo que realiza tarefas e 
projetos voluntários, pois produz impor-
tantes contribuições tanto na esfera 
económica como na social e contribui 
para uma sociedade mais coesa, através 
da construção da confiança e da reci-
procidade entre as pessoas. Pode ainda 
dizer-se que o voluntariado serve a causa 
da paz, pois abre oportunidades para a 
participação de todos.

LEI N.º71/98 DE 3 DE 
NOVEMBRO 

A Lei n.º 71/98, de 3 de novembro, que 
definiu o enquadramento jurídico das 
ações de voluntariado, veio reconhecer, 
objetivamente, a ação voluntária como 
um dos instrumentos básicos de parti-
cipação da sociedade civil e de exercício 
da cidadania, em particular no domínio 
social, cabendo ao Estado promover e 
apoiar a participação dos cidadãos em 
ações de voluntariado.
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Tendo em conta a liberdade que carac-
teriza e define o Voluntariado, a Lei n.º 
71/98 vem enquadrá-lo na sociedade, 
definindo-o e norteando-o através de 
sete princípios: solidariedade (respon-
sabilizando todos os cidadãos pela 
realização dos fins do voluntariado), a 
participação (implicando todas as orga-
nizações representativas do volunta-
riado), a cooperação (concertando o 
trabalho colaborativo entre as orga-
nizações promotoras e as organiza-
ções representativas do voluntariado), 
a complementaridade (estabelecendo 
limites ao trabalho do voluntário no que 
diz respeito à relação com os recursos 
humanos das organizações promoto-
ras do voluntariado), a gratuidade (subli-
nhando o carácter não-remunerativo 
do voluntariado), a responsabilidade 
(da parte do voluntário na execução 
do voluntariado) e a convergência (na 
harmonização da ação do voluntariado 
com a ação de voluntariado a desenvol-
ver).

O PLANO NACIONAL DE 
VOLUNTARIADO

Considerando o voluntariado um valor 
essencial para uma cidadania mais ativa 
e solidária, o Plano Nacional do Volunta-
riado 2013-2015-PNV centra-se em três 
eixos estratégicos que incluem medidas 
a desenvolver no período de tempo defi-
nido para a sua execução: (1).-Sensibilizar 
e Divulgar, (2).-Promover e Formar e (3).- 
Agir e Desenvolver.

Os referidos eixos apresentam como 
objetivos centrais o reconhecimento das 
atividades de voluntariado, a sensibiliza-
ção dos cidadãos para a importância e 
valor do voluntariado e o fornecimento 
de meios aos organizadores de ativida-
des de voluntariado para melhorar a sua 
qualidade e criar um ambiente propício 
ao exercício do voluntariado em Portu-
gal.

Um dos espaços privilegiados de ação 
das Organizações Não Governamentais 
(ONG) situa-se no plano de promoção de 
uma maior intervenção dos indivíduos 
na proteção dos direitos e liberdades 
fundamentais e na educação e forma-
ção de todos, em especial dos jovens, 
nesta matéria.

Nos últimos anos as ONGs têm demons-
trado uma forte afirmação na emer-
gência de novas áreas de voluntariado, 
associadas a novos movimentos sociais, 
especificamente nas áreas da ecologia, 
da defesa do ambiente e da interven-
ção direta do desenvolvimento local dos 
territórios. 
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3. DIREITOS E DEVERES 
DO VOLUNTÁRIO
De acordo com a Lei n.º71/98, o voluntá-
rio conta com os seguintes direitos: 

* Ter acesso a programas de formação 
inicial e contínua, tendo em vista o 
aperfeiçoamento do seu trabalho 
voluntário;

* Dispor de um cartão de identificação 
de voluntário;

* Enquadrar-se no regime do seguro 
social voluntário, no caso de não 
estar abrangido por um regime obri-
gatório de segurança social;

* Exercer o seu trabalho voluntário em 
condições de higiene e segurança;

* Faltar justificadamente, se empre-
gado, quando convocado pela orga-
nização promotora, nomeadamente 
por motivo do cumprimento de 
missões urgentes, em situações de 
emergência, calamidade pública ou 
equiparadas;

* Receber as indemnizações, subsídios 
e pensões, bem como outras rega-
lias legalmente definidas, em caso 
de acidente ou doença contraída no 
exercício do trabalho voluntário;

* Estabelecer com a entidade que cola-
bora um programa de voluntariado 
que regule as suas relações mútuas 
e o conteúdo, natureza e duração do 
trabalho voluntário que vai realizar;

* Ser ouvido na preparação das deci-
sões da organização promotora 
que afetem ao desenvolvimento do 
trabalho voluntário;

* Beneficiar, na qualidade de voluntá-
rio, de um regime especial de utili-
zação de transportes públicos, nas 
condições estabelecidas na legisla-
ção aplicável;Ser reembolsado das 
importâncias despendidas no exer-
cício de uma atividade programada 
pela organização promotora, desde 
que inadiáveis e devidamente justi-
ficadas, dentro dos limites eventu-
almente estabelecidos pela mesma 
entidade.
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Por outro lado, de acordo com a Lei 
n.º71/98, o voluntário conta com os 
seguintes deveres:

* Observar os princípios deontológi-
cos por que se rege a atividade que 
realiza, designadamente o respeito 
pela vida privada de todos quantos 
dela beneficiam;

* Observar as normas que regulam o 
funcionamento da entidade a que 
presta colaboração e dos respetivos 
programas ou projetos;

* Atuar de forma diligente, isenta e 
solidária;

* Participar nos programas de forma-
ção destinados ao correto desenvol-
vimento do trabalho voluntário;

* Zelar pela boa utilização dos recursos 
materiais e dos bens, equipamentos 
e utensílios postos ao seu dispor;

* Colaborar com os profissionais da 
organização promotora, respeitando 
as suas opções e seguindo as suas 
orientações técnicas;

* Não assumir o papel de represen-
tante da organização promotora 
sem o conhecimento e prévia auto-
rização desta;

* Garantir a regularidade do exercí-
cio do trabalho voluntário de acordo 
com o programa acordado com a 
organização promotora;

* Utilizar devidamente a identificação 
como voluntário no exercício da sua 
atividade.
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4. PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO NA 
SOLSEF 
Um dos eixos de atuação da Solsef é 
o Voluntariado Internacional (eixo de 
atuação implementado em países em 
desenvolvimento) que se encontra 
estreitamente ligado a um outro eixo 
de atuação, a Cooperação Internacio-
nal para o Desenvolvimento (também 
implementado em países em desen-
volvimento). No entanto, o Volunta-
riado Nacional sempre foi, desde o início 
da organização, imprescindível para o 
desenvolvimento dos projetos e ativida-
des da associação. 

Na Solsef, o Voluntariado Nacional 
encontra-se estreitamente ligado ao eixo 
de atuação da Educação para a Cida-
dania Global (eixo de atuação desen-
volvido em Portugal), pois o voluntario 
constitui um ótimo veículo, no âmbito 
da educação não formal, de tomada de 
consciência da sociedade para os desa-
fios globais.

A Solsef assenta numa vasta rede de 
Voluntariado Nacional e Voluntariado 
Internacional que se organiza de dife-
rentes formas, das quais destacamos:

* Voluntariado Nacional

 » Voluntariado Pontual: atividades 
desenvolvidas com uma frequên-
cia pontual, mas o compromisso dos 
voluntários é regular;

 » Voluntariado Periódico: atividades 
desenvolvidas com uma frequên-
cia semanal ou mensal com um 
compromisso regular por parte do 
voluntário.

* Voluntariado Internacional

 » Voluntariado de curta duração: 
vivência de uma experiência de 
cooperação, de curta duração (de 1 
a 4 meses), em países em desenvol-
vimento, em particular nos PALOP 
ou Brasil;

 » Voluntariado de longa dura-
ção: vivência de uma experiência 
de cooperação, de longa dura-
ção (mínimo 1 ano), em países em 
desenvolvimento, em particular nos 
PALOP ou Brasil.
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VOLUNTARIADO NACIONAL 

Quer seja de forma pontual ou perió-
dica, a Solsef acolhe qualquer voluntário 
que pretenda colaborar nos seus proje-
tos de uma forma consciente e respon-
sável. Alguns exemplos de voluntariado 
no âmbito nacional podem passar por o 
apoio nas seguintes áreas:

 » Assessoria jurídica;
 » Comunicação e Marketing;
 » Design;
 » Costura;
 » Pintura;
 » Música;
 » Teatro;
 » Fotografia e Técnicas Audiovisuais;
 » Apoio Técnico Informático;
 » Desenvolvimento de Software;
 » Fundraising;
 » Docência.

De salientar, que muitas das atividades 
do voluntariado nacional não requerem 
a presença dos voluntários na sede da 
Solsef, pelo que as atividades podem 
realizar-se de forma remota. 

VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL

Na Sol sem Fronteiras, o Voluntariado 
Internacional envolve programas com 
duração variável. O voluntariado pode 
ser de curta duração (1 a 4 meses) ou 
de longa duração (mínimo de 1 ano), 
consoante a disponibilidade e vontade 
dos participantes e as necessidades no 
terreno. As atividades e áreas de inter-
venção são várias, incidindo principal-
mente nas áreas da Educação e Saúde. 
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Programas de Voluntariado 
de Curta Duração

PONTE

É um programa de Voluntariado Inter-
nacional de Curta Duração, tradicional-
mente conhecido por projeto “Ponte”, 
que descreve uma atividade realizada 
pelo movimento juvenil católico Jovens 
Sem Fronteiras (JSF) em parceria com a 
Sol Sem Fronteiras (Solsef) e a Congre-
gação dos Missionários do Espírito Santo 
(CSSp).

MISSÃO COOPERAR

É um programa de Voluntariado Inter-
nacional de Curta Duração desenvolvido 
em parceria com a Congregação dos 
Missionários do Espírito Santo (CSSP) em 
conjunto com a Liga Intensificadora da 
Ação Missionária (LIAM) e o Movimento 
Missionário de Professores (MOMIP), 
nos PALOP, respondendo às necessida-
des identificadas pelos parceiros locais, 
fazendo uso das suas competências 
técnicas e da experiência profissional 
dos voluntários.

APRENDER VIVENDO

É um projeto de Voluntariado Interna-
cional de Curta Duração, desenvolvido 
com diversas comunidades escolares 
portuguesas com a motivação de ensi-
nar e aprender além-fronteiras, que tem 
como objetivo vivenciar uma experiên-
cia profissional, principalmente na área 
da educação, para facultar o desenvol-
vimento multicultural e o efeito multi-
plicador do corpo docente para o corpo 
discente e vice-versa.

VOLUNTARIADO PARA O DESENVOL-
VIMENTO DE CAPACIDADES

É um programa de Voluntariado Interna-

cional de Curta Duração, realizado pela 
Solsef junto dos seus parceiros locais, 
principalmente nos PALOP. Este tipo de 
projeto de voluntariado tem em vista a 
integração dos voluntários nos proje-
tos de Cooperação Internacional para 
o Desenvolvimento com o objetivo de 
contribuir para o desenvolvimento de 
capacidades nas comunidades com que 
trabalhamos.

Programas de Voluntariado 
de Longa Duração

VOLUNTARIADO MISSIONÁRIO 
ESPIRITANO 

O Voluntariado Missionário Espiritano é 
um programa de Voluntariado Interna-
cional de Longa Duração, coordenado 
pela Equipa de Voluntariado Missio-
nário Espiritano, que pretende apoiar 
jovens e adultos que queiram partir 
durante um ano ou mais para os PALOP, 
contribuindo para o seu próprio desen-
volvimento pessoal, espiritual, social e 
comunitário, bem como das comunida-
des que recebem os voluntários. 
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5. O PERFIL DO 
VOLUNTARIADO 
NA SOLSEF
De uma forma genérica, um voluntário que desenvolva tare-
fas na Solsef, deve responder ao seguinte perfil:

* Consciência intercultural;

* Criatividade e habilidade para trabalhar com recursos 
limitados;

* Boa capacidade de comunicação;

* Pensamento estratégico e capacidade de planeamento;

* Capacidade de gestão do tempo, preocupando-se em 
cumprir os prazos estipulados para as diferentes atividades;

* Orientação para a obtenção quotidiana de resultados;

* Capacidade de convívio com as comunidades em situa-
ções pouco confortáveis;

* Capacidade para interagir com pessoas com diferentes 
características e em contextos sociais e pessoais distin-
tos, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento 
e gerindo as dificuldades e eventuais conflitos de forma 
ajustada;

* Capacidade de atuar de modo proactivo e autónomo no 
seu dia-a-dia e de ter iniciativa no sentido da resolução de 
problemas.
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* Comprometido com a missão, visão e valores da Solsef, em 
especial com os objetivos da ação a que se propõe;

* Respeitador do Código de Conduta Institucional, do Plano 
Institucional para a Igualdade de Género, do Plano Insti-
tucional para conservação do Meio Ambiente, do Plano 
Institucional para a Inclusão Social e do Plano Institucio-
nal de Comunicação. 

* Coerente nos valores que defende e nos valores que 
prática;

* Íntegro na sua pessoa e nos métodos com que realiza o 
seu trabalho;

* Responsável para com a informação a que tem acesso da 
associação e com as tarefas que o próprio realiza;

* Comprometido com a ação de voluntariado/projeto a 
desenvolver, assumindo um compromisso de regulari-
dade na prestação da colaboração de voluntariado antes 
do projeto;

* Solidário, e com vontade de ajudar o próximo, tendo em 
vista os beneficiários finais dos projetos da associação em 
cada tarefa que realiza;

* Resiliente e disponível nas suas tarefas, principalmente 
quando há dificuldades no processo;

* Cooperativo, no sentido em que demonstra capacidade 
para trabalhar em equipa, apresentando um sentido 
de responsabilidade no cumprimento dos objetivos do 
projeto;

* Apaixonado pela causa e pela razão de ser da Solsef, 
vivendo o sentido de pertença ao se juntar solidariamente 
às causas que fazem o Sol Nascer para Todos.

De uma forma específica, um voluntário que desenvolva tare-
fas na Solsef, deve responder ao perfil de competências corres-
pondente a cada uma das oportunidades de voluntariado. 
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6. PLANO DE GESTÃO 
DO VOLUNTARIADO 
NA SOLSEF 
O ciclo de gestão do voluntariado passa 
por gerir os recursos humanos, o que 
poderá ser a tarefa mais difícil de uma 
entidade pois o fator humano é crucial 
no desempenho organizacional. A 
gestão dos recursos humanos assala-
riados tem características distintas da 
gestão dos voluntários e, dada a natu-
reza motivacional do voluntário, torna-
-se mais complexo o sistema de gestão 
deste tipo de colaboradores. Por isso, a 
Solsef conta com um Plano Institucio-
nal de Comunicação, adaptado a cada 
público e a cada contexto, e um Plano 
Institucional de Gestão do Voluntariado, 
procurando acolher os voluntários da 
forma mais personalizada possível e 
gerir o seu trabalho também na mesma 
ordem.

No entanto, nos processos associados ao 
voluntariado, sendo complexos e obriga-
dos a muito tato, revela-se importante 
fazer uma reflexão constante sobre a 
importância dos voluntários no carisma 
organizacional e no desenvolvimento de 
atividades, fazendo a correta integração 
do corpo voluntário na Solsef. 

Tendo em consideração os programas 
de voluntariado da associação, relativa-
mente ao Voluntariado Nacional e ao 
Voluntariado Internacional, apresen-
tam-se de seguida as características 
do Plano de Gestão do Voluntariado na 
Solsef. 
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DIVULGAÇÃO

É importante referir que a Solsef, 
enquanto associação juvenil promotora 
de projetos de voluntariado e ONGD, 
encontra-se sempre disponível para 
receber contactos de novos voluntários 
que queiram integrar os diversos progra-
mas de voluntariado. 

No que diz respeito do Voluntariado 
Nacional, a Solsef dispõe de um banco 
de voluntários que contacta sempre que 
existem oportunidades que requeiram 
a presença e apoio destes voluntários 
tendo em conta o perfil de competências 
previamente definido por cada inscrito. 
No site da Solsef, encontra-se perma-
nentemente disponível um formulário 
para inscrição de voluntários.

Em relação ao Voluntariado Internacio-
nal, a Solsef divulga, periodicamente, a 
abertura de inscrições para os progra-
mas de voluntariado além-frontei-
ras através da mainling list. Qualquer 
pessoa, pode inscrever-se na mainling 
list institucional através do site da Solsef 
a fim de estar informado sobre as opor-
tunidades de Voluntariado Internacional. 

RECRUTAMENTO

A seleção dos voluntários é feita 
mediante análise da candidatura a cada 
um dos programas e tendo em conta o 
perfil procurado em cada situação. 

FORMAÇÃO DO VOLUNTÁ-
RIO E INCORPORAÇÃO AO 
PROGRAMA DE VOLUNTA-
RIADO

Chegado a este momento, implica que 
o voluntário tenha passado com sucesso 
a fase de recrutamento para integração 
como voluntário da Solsef, nas ativida-
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des a que se predispôs. Neste sentido, o 
voluntário recebe uma formação geral 
sobre os seguintes conteúdos estraté-
gicos para a contextualização da Solsef:

* Estatutos;

* Missão, Visão e Valores; 

* Código de Conduta Institucional;

* Regulamento Geral de Proteção de 
Dados da Solsef; 

* Plano Institucional de Comunicação;

* Plano Institucional para a Igualdade 
de Género;

* Plano Institucional para a Inclusão 
Social;

* Plano Institucional para a Gestão do 
Voluntariado;

* Plano Institucional de Comunicação;

* Regulamento Interno;

* Guia do Voluntario (ajustado ao 
programa de voluntariado que irá 
integrar).

Por outro lado, cada um dos programas 
de voluntariado contam com forma-
ção específica que dotam o voluntário 
com as competências necessárias para 
o desenvolvimento da ação de volunta-
riado no programa concreto. 

Após o período formativo, o voluntário 
decide se deseja incorporar o programa 
de voluntariado. Uma vez incorporado o 
voluntário no programa de voluntariado, 
formaliza-se a incorporação através da 
assinatura de um contrato de volun-
tariado e a subscrição a um seguro do 
voluntariado.

DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO 
DE VOLUNTARIADO

O voluntário é incorporado inicial-
mente num programa de voluntariado 
podendo ser transferido para outro 
programa caso oportuno. 

ACOMPANHAMENTO E 
AVALIAÇÃO 

As experiências de voluntariado 
compensadoras são o motor de uma 
ação voluntária de qualidade, adequada 
às necessidades da organização e com 
o fim último de fazer cumprir a missão 
da instituição. Eliminam-se barreiras 
quando se criam sistemas que permi-
tam ao voluntário satisfazer as suas 
necessidades e observar as suas moti-
vações e daí surge a importância do 
acompanhamento e avaliação da ação 
de voluntariado e do próprio voluntário. 
Esta deve ser constante, de acordo com 
as atividades do dia-a-dia, mas também 
deve ser feita uma avaliação periódica, 
que permita avaliar com o voluntário a 
sua motivação, o seu trabalho, e propos-
tas de melhoria daí para a frente. 

RECONHECIMENTO

Manter voluntários é um desafio, mas é 
também a chave para uma associação 
forte e com grande espírito identitário. 
Para tal, é necessário que uma associa-
ção não só conheça os seus voluntários 
como também reconheça o seu traba-
lho, o seu esforço e a importância e valor 
que a sua dedicação confere na conse-
cução da missão da associação. A nível 
formal, é feito o registo do número de 
horas dedicadas de cada voluntário à 
Solsef, e emitido um certificado final. 
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7. GESTÃO DO PLANO 
INSTITUCIONAL PARA A 
GESTÃO DO VOLUNTARIADO
O presente Plano Institucional para a Gestão do Voluntariado 
entrará em vigor após a sua aprovação pela Direção Social 
da Solsef, devendo ser publicado no site oficial da instituição. 
Uma vez aprovado e publicado no site da instituição, será de 
aplicação imediata. Cabe à Solsef garantir a difusão deste 
documento pelos seus Voluntários e Sócios, bem como moni-
torizar o seu cumprimento. 

O Plano Institucional para a Gestão do Voluntariado deverá ser 
revisto e atualizado periodicamente sendo que, para tal, serão 
tidas em consideração as sugestões e propostas dos colabo-
radores, sócios e voluntários da Solsef, bem como os compro-
missos assumidos pela Solsef em termos de otimização dos 
processos de gestão do voluntariado.

A Direção Social será responsável pela monitorização da apli-
cação do documento, estando empenhada em atualizar o 
seu conteúdo com a frequência necessária para garantir que 
cumpre com os selos de qualidade.
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