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Neste ano 2011, Ano Europeu do Voluntariado, o dia 5 de Dezembro reveste-se de especial 
importância simbólica, uma vez que se celebra o Dia Internacional do Voluntário. A APAV conta 
com a colaboração de voluntários que desenvolvem, de forma profissional e gratuita, o apoio às 
vítimas de crime, bem como aos seus familiares e/ou amigos. No ano passado a APAV contou com a 
colaboração de 327 Voluntários que prestaram a sua actividade de voluntariado de forma 
desinteressada, livre e responsável. Nesta data não queremos deixar de agradecer toda a dedicação e 
generosidade dos Voluntários, que são a força solidária da APAV, a razão do nosso sucesso.  
 
O Voluntariado foi realçado e valorizado ao longo de todo o ano pela APAV, que desenvolveu diversas 
iniciativas: criação do Kit de acolhimento do Voluntário; lançamento de uma nova plataforma digital, 
permitindo o acesso dos Voluntários à Intranet APAV; reformulação dos Cursos de Formação para o 
atendimento à vítima de crime; uma campanha de sensibilização para o Voluntariado; organização e 
participação em iniciativas de promoção do Voluntariado, como por exemplo o Seminário: O 
Voluntariado na Sociedade Portuguesa e no Apoio à Vítima.  
 
Este ano fica ainda marcado pelo lançamento do Prémio Teresa Sequeira Franco | 
Voluntariado APAV. Este prémio, que terá a sua primeira edição em 2012, é instituído pela APAV e 
pelos Herdeiros de Teresa Sequeira Franco e tem por finalidades: promover o Voluntariado na APAV, 
enquanto força dinâmica da sua missão; e perpetuar a memória de Maria Teresa Fernandes Correa de 
Sequeira Franco (1938 – 2010), Voluntária e Tesoureira da APAV. O Prémio Teresa Sequeira Franco | 
Voluntariado APAV tem por objectivos: reconhecer anualmente o mérito de um Voluntário da APAV; 
agradecer publicamente o trabalho desse e de todos os Voluntários da APAV; e estimular a 
criatividade, a inovação e o dinamismo dos Voluntários da APAV. 
 
Tendo em vista um melhor conhecimento sobre as áreas de intervenção da APAV, foi estabelecida uma 
parceria mecenática com a empresa de sondagens Intercampus. Esta parceria levou à criação do 
“Barómetro APAV | Intercampus”, uma série de estudos de opinião sobre diversas áreas, sendo o 
primeiro estudo dirigido à temática do Voluntariado. Entre as diversas questões, destaca-se a 
disponibilidade da maior parte dos entrevistados para exercer voluntariado. Aqui fica um breve 
resumo dos resultados: 

- 96% dos entrevistados considera que ser voluntário é uma mais-valia pessoal e profissional; 
- 72% indica que gostaria de ser voluntário numa organização; 
- 22% refere que tem disponibilidade para voluntariado; 
- 35% gostaria de exercer voluntariado na área da acção social; 
- 12% gostaria de exercer voluntariado na área do apoio a vítimas de crime e de violência; 
- 17% do total dos inquiridos já prestou serviços como voluntário numa organização; 
- 86% refere que já contribuiu com donativos para uma organização sem fins lucrativos. 

 
O Universo deste estudo é composto por indivíduos, com 15 e mais anos, residentes em Portugal Continental e Regiões Autónomas. A 
Amostra é constituída por 1.074 entrevistas.  A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, entre os dias 23 de Maio e 3 
de Junho de 2011. Os dados completos encontram-se no documento online: Barómetro APAV | Intercampus: Voluntariado [PDF] 
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