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23 de julho de 2018 

 

Dados estatísticos das partidas dos voluntários missionários entre janeiro e 

dezembro de 2018 

 

1028 Portugueses fazem voluntariado missionário  

1028 Portugueses dedicam-se a ações de voluntariado missionário em 2018. 421 jovens e 

adultos realizam projetos de voluntariado missionário em países em desenvolvimento e 607 

desenvolvem atividades de voluntariado/missão em Portugal. Um número global mais baixo 

do que em período homólogo, verificando-se, no entanto, um aumento no número de 

voluntários que parte para missões fora da Europa, segundo dados estatísticos da Rede de 

Voluntariado Missionário coordenada pela FEC – Fundação Fé e Cooperação. 

África, América do Sul, América Central, Ásia e Europa recebem os 421 voluntários portugueses, 

distribuídos entre projetos de curta e longa duração. Cabo Verde vai acolher 117 voluntários, 

São Tomé e Príncipe recebe 76, Moçambique 67, Angola 54, Guiné-Bissau 40, Portugal 17, 

Brasil 14, Tanzânia 11, Timor Leste 9, Costa do Marfim 5, Grécia 5 e a Argentina acolhe 2. A 

República Centro Africana, a Etiópia e Zâmbia recebem um voluntário cada.   

A grande novidade deste ano é a missão de longa duração em Portugal, promovida pelos Leigos 

para o Desenvolvimento nas localidades de Caparica e Pragal (concelho de Almada), que seguirá 

os mesmos moldes das várias missões que se realizam adgentes. Também outras entidades, 

enviam voluntários por períodos de um mês (nos mesmos moldes da missão adgentes) para 

zonas de missão em Portugal (continental ou ilhas).  

318 pessoas partem para projetos de curta duração, isto é, em missões que podem ir de 15 dias 

a 6 meses. 27 pessoas partem em projetos de longa duração (entre 7 meses a 2 ou mais anos). 

No total, 76% são mulheres e 24% homens.  

A maioria dos voluntários que partem entre janeiro e dezembro de 2018 tem idades 

compreendidas entre 18 e 30 anos, sendo 67% estudantes, recém-licenciados ou pessoas 

empregadas que dedicam o seu tempo de férias para se integrar no desenvolvimento de 

projetos de voluntariado internacional.   

Entre os 421 voluntários que participam este ano em projetos de voluntariado missionário, 87 

deles vão repetir a experiência, representando 21% do universo das partidas.  
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22 pessoas deixam o seu emprego para partir em missão  

Com idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos, 22 pessoas deixam o seu emprego e 9 

pedem uma licença sem vencimento para partir este ano para países em desenvolvimento. Um 

total de 11 desempregados decidem dedicar o seu tempo a experiências de voluntariado 

missionário, representando um total de 3% no universo do número de partidas.  

As principais áreas de intervenção das entidades durante a sua presença em projetos de 

voluntariado missionário são variadas: agricultura, animação sociocultural, construção de 

infraestruturas, educação e formação, pastoral, saúde, dinamização comunitária, entre outras 

necessidades sentidas no decorrer dos projetos. Ainda assim a educação e a formação 

continuam a ser o principal enfoque dos voluntários, estando um total de 28% de entidades 

envolvidas nestes projetos. Logo a seguir, vem o trabalho pastoral, a saúde e a animação 

sociocultural representando um total de 23, 18 e 17% respetivamente, das entidades a trabalhar 

nestas áreas. 

A desenvolver projetos com ou para crianças e jovens, estão 40% das entidades, 16% com ou 

para famílias, 14% com ou para mulheres, 9% com ou para idosos e 9% com ou para 

professores. À semelhança dos anos anteriores, o principal enfoque do trabalho dos voluntários 

e das organizações continua a ser crianças e jovens. 

Regressar com novas formas de ser e de estar 

Quando questionados sobre as maiores marcas que os projetos, os países e a vivência em 

missões de voluntariado deixam nas pessoas que partem, 28 entidades apontam a 

aprendizagem de novas formas de ser/estar, 24 a maior sensibilização para a interculturalidade 

e 16 o desejo de continuação de apoio aos projetos a partir de Portugal, 14 a maior consciência 

das interdependências globais. De referir também que as organizações afirmam que muitos 

voluntários, após o termo dos projetos, sentem o desejo de regressar ao país de missão para 

trabalhar numa empresa, ONGD ou associação (8%).  

617 Voluntários missionários em Portugal 

Este ano, são cerca 617 jovens e adultos os que realizam ao longo de todo o ano atividades de 

voluntariado missionário em Portugal, com uma duração que pode ir desde uma vez por dia, 

uma vez por semana, uma vez por mês, uma semana por ano, e outras, mas com uma 

regularidade assegurada. Este trabalho é desenvolvido em todas as regiões do país, tendo uma 

incidência maior em Lisboa e Vale do Tejo com um total de 167 voluntários. Segue-se o Douro 

Litoral com um total de 148 voluntários, as Beiras (Alta e Baixa) com um total de 71 voluntários, 

o Alentejo com 60 e a Beira Litoral com 50 voluntários em ação.  

A maior parte dos voluntários desenvolve atividades de animação sociocultural e de trabalho 

na área da educação e na área da pastoral, num total de 62% de ação nestes campos. 50% das 

entidades têm como enfoque do seu trabalho com crianças e idosos e 22% tem especial atenção 

aos jovens. 15% dedicam-se ao trabalho com ou para famílias. Na maioria das vezes, a mesma 

entidade trabalha em várias áreas em simultâneo, respondendo às necessidades de diversas 

populações-alvo. 
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Estes dados resultam de um inquérito realizado a 61 Entidades com diferentes estatutos que 

integram a Rede de Voluntariado Missionário coordenada pela FEC – Fundação Fé e 

Cooperação, nomeadamente ONGD, IPSS, Associações Juvenis, Congregações Religiosas, 

Paróquias, Dioceses, Fundações e grupos informais de jovens e adultos. Das 61 entidades 

responderam 41 (mais duas do que no ano anterior) sendo que das 41 organizações, 34 

enviam voluntários em missão (mais duas do que em 2017). 

 

Para mais informações contactar:  

Catarina António  

catarina.antonio@fecongd.org | +351 215 849 569 | +351 936 245 545 

 

Nota do editor: 

A Fundação Fé e Cooperação (FEC) dinamiza a Rede do Voluntariado Missionário desde 2002 e em cada 

ano recolhe e compila os dados de cada entidade associada, gerando os dados que dão corpo à estatística 

que é depois divulgada e que em muito contribui para um maior conhecimento e uma consolidação desta 

área. O Voluntariado Missionário distingue-se do Voluntariado Internacional para a Cooperação 

principalmente pela sua génese cristã-católica. 

Na sua mensagem para o Dia Mundial das Missões de 2018, o Papa Francisco refere que “Ser atraídos e 

ser enviados são os dois movimentos que o nosso coração, sobretudo quando é jovem em idade, sente 

como forças interiores do amor que prometem futuro e impelem a nossa existência para a frente. 

Ninguém, como os jovens, sente quanto irrompe a vida e atrai. Viver com alegria a própria 

responsabilidade pelo mundo é um grande desafio. Conheço bem as luzes e as sombras de ser jovem e, 

se penso na minha juventude e na minha família, recordo a intensidade da esperança por um futuro 

melhor. O facto de nos encontrarmos neste mundo sem ser por nossa decisão faz-nos intuir que há uma 

iniciativa que nos antecede e faz existir. Cada um de nós é chamado a refletir sobre esta realidade: 

«Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou neste mundo»” 

Nas duas últimas décadas, Portugal correspondeu com 6864 respostas positivas no que respeita ao 

voluntariado missionário realizado nos países em desenvolvimento. 

Evolução do número de voluntários por ano/missões internacionais: 

Ano Nº total de 
voluntários 

Nº Entidades 
envolvidas 

Partidas por  
1 a 6 meses 

Partidas por 
1 a 2 anos 

2003 290 26 227 63 

2004 301 29 202 99 

2005 291 33 223 68 

2006 261 30 214 47 

2007 263 32 198 65 

2008 283 37 220 63 

2009 381 44 321 60 
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2010 360 41 317 43 

2011 287 47 231 56 

2012 402 44 353 49 

2013 405 37 350 55 

2014 548 49 514 34 

2015 264 44 249 27 

2016 341 37 305 36 

2017 389 39 349 40 

2018 421 41 318 27 

 

Entidades que em 2018 organizam projetos de voluntariado (nacionais e/ou 

internacionais) e que responderam ao inquérito: 

Ad Gentes - Associação Leigos Missionários da 
Consolata 

MSV - Movimento Serviço da Vida 

Álamos  OMAS - Leigos Boa Nova 

Associação de Leigos Voluntários Dehonianos  ONGD GAS Tagus 

Associação Equipa d'África  Procura - Missões Claretianas 

Casa Fiz do Mundo - São Tomé Programa Dom Bosco - Projeto Vida  

Centro Missionário Arquidiocesano de Braga  Projecto SABI  

Diálogos- Leigos SVD para a Missão Rosto Solidário 

Fidesco  SDAM - Serviço Diocesano de Animação 

Missionária da Diocese de Aveiro 

Franciscanas Missionárias da Mãe do Divino Pastor 
(Voluntariado Maria Ana Mogas) 

Sol sem Fronteiras - Associação de 

Solidariedade Jovem Sem Fronteiras 

Fundação Champagnat  SOPRO - Solidariedade e Promoção 

Fundação João XXIII / Casa do Oeste Missionários da Consolata 

GAS'África  Missionários São João Baptista (MSJB) 

GAS' Nova Leigos Missionários Combonianos 

GAS' Porto (Grupo de Ação Social do Porto) Leigos Capuchinhos em Missão 

Grão Leigos para o Desenvolvimento 

Grupo Missão Mundo Leigos Missionários Carmelitas Descalços 

(Missões Carmelitas) 

Grupo Missionário Ondjoyetu  

Irmãs Missionárias Dominicanas do Rosário  

Jovens Missionários da Apresentação de Maria  

Jovens Sem Fronteiras  

Juventude Hospitaleira  

Juventude Mariana Vicentina  

Missionários da Consolata  

 


