O voluntariado na Europa e
as competências dos jovens
Um artigo sobre o tema Voluntariado com base na Youth Wiki
O voluntariado é uma forma de participação ativa dos jovens europeus, cada vez mais
reconhecida pelo impacto que traz à sociedade e ao desenvolvimento pessoal e
profissional dos jovens. Com efeito, sendo este um dos temas centrais da Estratégia da UE
para a Juventude, todos os Estados-Membros da UE promovem a participação dos jovens
em atividades voluntárias organizadas pela sociedade civil e financiam projetos de
voluntariado quer a nível nacional, quer local. Em alguns países há, inclusivamente,
programas nacionais de voluntariado jovem, estruturados e financiados pelas autoridades
públicas nacionais. Portugal é um desses países, juntamente com a França, o Reino Unido,
Luxemburgo, Alemanha, Malta, Lituânia e a Turquia. No âmbito da União Europeia foi
criado o Corpo Europeu de Solidariedade, uma iniciativa que cria oportunidades de
voluntariado ou trabalho em projetos para jovens, no seu país ou no estrangeiro.
A certificação é, portanto, um elemento muito importante para a validação das
experiências de voluntariado. Nesse sentido, a Estratégia da UE para a Juventude 20192027 convidou os Estados-Membros a “promover o reconhecimento das competências
adquiridas através de atividades voluntárias através de instrumentos como o Europass, o
Youthpass e os instrumentos financiados pelos Estados-Membros”. A maioria dos países
tem também um sistema nacional de certificação para a experiência de voluntariado, mas
a metodologia de aplicação diverge. Se na maior parte dos países os voluntários recebem
um certificado (que pode assumir a forma de um passaporte, um cartão ou um prémio),
em alguns dos países a emissão de um certificado pelas organizações de voluntariado é
discricionária ou até mesmo restrito a determinados grupos-alvo.
Contudo, a possibilidade de obter a validação formal de habilidades certificadas ainda é
bastante limitada nos países europeus. E embora os certificados de voluntariado jovem
possam ser tidos em consideração pelos empregadores, as experiências de voluntariado
não são geralmente reconhecidos formalmente pelas autoridades e instituições de ensino
enquanto formação conducente à obtenção de uma qualificação.

Em Portugal, todos os jovens que participem em projetos de voluntariado do Instituto
Português da Juventude podem, se assim desejarem, receber um certificado, o passe
jovem. De igual forma, a Agência Nacional para o Programa Erasmus+ Juventude em Ação
promove o uso do Youthpass na validação da aprendizagem não formal e informal de todos
os participantes em projetos de mobilidade Erasmus+. Os voluntários podem também ver
as suas competências reconhecidas através de créditos ECTS em algumas universidades.
Na República Checa, o reconhecimento de competências adquiridas fora do âmbito da
educação formal é regulamentado por lei, que reconhece inclusivamente a possibilidade
de se obter uma qualificação profissional por outros meios que não sejam os programas de
ensino da educação formal. Para o efeito, foi criado um Registo Nacional de
Qualificações, no qual estão disponíveis as condições para a concessão de qualificações,
bem como a lista de instituições e pessoas autorizadas (pelo ministério da tutela
relevante para a profissão em questão) a avaliar e a conceder qualificações. No entanto,
apesar de ser obrigatória a emissão de um certificado de voluntariado e de as
competências poderem ser avaliadas sem a necessidade de aprovação num curso de
educação formal, a obtenção da qualificação é sempre condicionada à aprovação num
exame.
Em França, onde o tema assume elevada prioridade na agenda das autoridades públicas e
das organizações da sociedade civil, existem diversos esquemas de reconhecimento de
competências, dos quais se destaca a possibilidade do reconhecimento do voluntariado
através de créditos ECTS em cerca de 70% das instituições de ensino superior. Cabe ainda
destacar o “Portefólio das Competências”, uma importante ferramenta para o
reconhecimento das competências adquiridas através do voluntariado, que define e
formaliza 18 competências chave. Trata-se de um manual para a auto-avaliação dos
voluntários, elaborado pelo Ministério da Educação Nacional e da Juventude, juntamente
com o Instituto Nacional de Emprego.

Considerando o número crescente de iniciativas e projetos de voluntariado pela Europa
fora, a garantia da qualidade tem sido uma preocupação das autoridades públicas. Apesar
de todos os países identificarem critérios gerais de qualidade para as atividades
voluntárias oferecidas pelas organizações da sociedade civil, nomeadamente quanto aos
direitos e obrigações de voluntários e organizações voluntárias, às condições sob as quais
o trabalho voluntário pode ser realizado e às regras de segurança a serem aplicadas,
apenas metade dos países dispõe de mecanismos de monitorização desses padrões de
qualidade. A monitorização é geralmente feita em organizações que recebem
financiamento público e pode assumir a forma de inspeções (ex.: Luxemburgo), envio de
relatórios periódicos (ex.: Áustria e Croácia) ou ainda auditorias (ex.: Alemanha e
Portugal), e visa verificar a conformidade com os regulamentos vigentes, sendo que a não
conformidade pode conduzir à suspensão do financiamento e dos projetos.
A Europa acredita no papel que os jovens têm enquanto agentes de mudança na
sociedade, nomeadamente através de atividades de voluntariado, que acabam por ser
também um fator determinante no seu próprio percurso de vida. A Youth Wiki pode dar-te
mais informações sobre o voluntariado no teu país e no resto da Europa!
Queres conhecer melhor a juventude na Europa?
Acede à plataforma europeia de informação sobre as políticas de juventude “Youth Wiki”, onde poderás saber mais
sobre o quadro legal, pesquisar estudos e estatísticas em 29 países europeus, nos oito temas principais de ação:
educação; emprego e empreendedorismo; saúde e bem-estar; participação; voluntariado; inclusão social; juventude no
mundo; e cultura.
*O texto foi elaborado com base em pesquisa feita na Youth Wiki, sendo a data da última consulta 02.12.2019:

Páginas da
Youth Wiki
consultadas
para este
artigo

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki/comparative-overview/voluntary-activities/2018/1national-programmes-youth-volunteering
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki/comparative-overview/voluntary-activities/2018/2national-systems-certification
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki/comparative-overview/voluntary-activities/2018/3formal-recognition-volunteering
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki/comparative-overview/voluntary-activities/2018/4top-level-framework-provision-financial
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki/comparative-overview/voluntary-activities/2018/5measures-fostering-participation-specific
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki/comparative-overview/voluntary-activities/2018/6mechanisms-monitoring-quality-voluntary
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/28-skills-recognition-portugal
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/25-youth-volunteering-national-level-portugal
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/28-skills-recognition-czech-republic
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/28-skills-recognition-france

