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Resumo 
 

 

Nas décadas de 80 e 90, o terceiro setor ganhou um destaque muito grande 
devido às mudanças demográficas, económicas e sociais em Portugal e também 
pela importância das suas atividades na sociedade. O presente documento 
baseia-se na experiência de estágio curricular realizado na Organização Não-
Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) ORBIS, e pretende analisar o 
papel das ONGD no âmbito da Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento. Mais especificamente, aborda-se o papel das ONGD com 
base na ação da ORBIS no âmbito da promoção da educação e empoderamento 
de práticas conducentes a uma melhor qualidade vida nas zonas onde 
desenvolveu e desenvolve projetos de cooperação. O referido estágio teve o 
seu início no dia 15 de outubro de 2018 e término no dia 10 de junho cumprindo 
assim o estabelecido no acordo de protocolo de estágio assinado entre a 
Universidade de Aveiro e a ORBIS. Durante este período as atividades de 
estágio decorreram de segunda à sexta durante a manhã e a tarde, com a 
duração de oito horas por dia. 
Para a realização deste estudo adotou-se como método de recolha de dados, a 
entrevista semiestruturada, e foram entrevistadas um total de quatro pessoas. 

Este trabalho evidencia igualmente as especificidades e respetivas 
dificuldades das ONG e ONGD no enquadramento (jurídico) deste tipo de 
organizações quando comparadas com outras da Administração Pública ou do 
sector privado. Abarca a literatura existente sobre financiamento e (gestão de) 
recursos humanos – uma vez que a maioria das ONG e ONGD trabalha com 
recurso a trabalho voluntário e ao recrutamento informal – revela a dificuldade 
destas organizações na obtenção de fundos e canalização de técnicos para a 
operacionalização dos seus objetivos. Não obstante, o trabalho realizado da 
ORBIS, como exemplo de estudo de caso de uma ONGD, é ilustrado a sua 
contribuição na concretização de alguns dos objetivos da Agenda 2030, como a 
educação de qualidade. Contudo, apesar dos estudos realizados nas últimas 
décadas sobre as ONGD, pouco se sabe sobre o funcionamento interno destas 
organizações, principalmente no que diz respeito ao processo de recrutamento 
e seleção dos seus membros, a questão do seu financiamento, bem como a 
própria gestão das ONGD. Este trabalho constata que existe uma relação de 
causa e efeito muito significativa entre os recursos humanos, o financiamento e 
o desempenho organizacional de uma ONGD.  
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During the 1980s and 1990s, the third sector has gained a lot of prominence due 
to demographic, economic and social changes in Portugal and by the importance 
of its activities in society. This paper is based on the internship experience of the 
Non-Governmental Development Organization (NGOD) ORBIS and intends to 
analyze the role of these type of organizations in the context of International 
Cooperation for Development. More specifically, the role of NGOD based on 
ORBIS 'action in promoting education and empowerment of practices leading to 
a better quality of life in the areas where it has developed and develops 
cooperation projects. This internship began on October 15, 2018 and ended on 
June 10, thus fulfilling the provisions of the internship protocol agreement signed 
between the University of Aveiro and ORBIS. During this period the internship 
activities took place from Monday to Friday in the morning and in the afternoon, 
lasting eight hours a day. 
For this study, the semi-structured interview was adopted as a data collection 
method, and a total of four people were interviewed. 
This work also highlights the specificities and respective difficulties of NGO and 
NGOD in stabling or having recognized the (legal) framework of this type of 
organizations when compared to those of the public or private sectors. The 
meager existing literature on funding and (management) of human resources - 
as most NGO and NGODs work through voluntary work and informal recruitment 
- reveals the difficulty of these organizations in obtaining funding and channeling 
technicians for operationalization of their goals. Nevertheless, the work done by 
ORBIS as an example of an NGOD case study illustrates its contribution to the 
achievement of some of the goals of Agenda 2030, , such as quality education. 
However, despite the recent studies on NGOD, little is known on the internal 
functioning of these organizations, particularly as regards the process of 
recruitment and selection of their members, the question of their funding, and 
management of NGODs themselves. This paper finds that there is a very 
significant cause-and-effect relationship among the human resources, funding, 
and the organizational performance of an NGO. 
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INTRODUÇÃO  

 

1- Pertinência do tema e objetivos do Relatório de Estágio 

 

Em setembro do ano de 2000, foi realizada em Nova Iorque, uma reunião com 

os dirigentes dos 189 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) – a 

Cimeira do Milénio – com o objetivo de reforçar a responsabilidade coletiva de 

respeitar, defender e reforçar os princípios da dignidade humana, da igualdade e da 

equidade, a nível mundial (ONU 2000). Definiu-se neste encontro a Declaração do 

Milénio das Nações Unidas, visando analisar os maiores problemas mundiais, e tendo 

sido estabelecidos nesta Declaração 8 Objetivos que ficaram conhecidas como 

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). Estes objetivos deveriam ser 

atingidos pelos 189 países até o ano de 2015 (MANCCINI, 2013, p.1). Os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio tinham como finalidade a redução da pobreza extrema 

para metade, até 2015. Atualmente, “os mesmos são frequentemente citados como 

referências no que diz respeito a avaliação dos esforços internacionais de 

desenvolvimento, constituindo, assim, o quadro internacional de referência para a 

Cooperação para o Desenvolvimento” (Afonso et al., 2005, p.10), e serviram de base 

ou continuação para o desenho da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, 

também provada na Cimeiro da Organização das Nações Unidas a 25 de setembro de 

2015. 

As Organizações Não Governamentais (ONG), e as Organizações Não 

Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD), não só são atores da cooperação 

para o desenvolvimento como também são hoje reconhecidas como atores centrais no 

chamado “terceiro sector” (Carvalho, 2015).  

Estas organizações atuam em áreas que vão desde os direitos humanos, 

ambiente, educação, saúde e até no âmbito da ajuda de emergência. A história destas 

organizações é longa, no entanto, é a partir dos anos 80 e 90 que começam a ganhar 

maior importância devido ao seu aumento exponencial em todas as partes do mundo 

e sectores de atividade humana, tornando-se assim, em atores centrais no cenário do 

desenvolvimento internacional (Carvalho, 2015). 

Esta relevância do papel de atuação das ONG e ONGD surge por várias razões. 

Por um lado, desencadearam o interesse de ativistas e daqueles que procuravam 
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modelos alternativos ou formas (mais sustentáveis) de desenvolvimento. Como é o 

caso das organizações do terceiro setor que se dedicam à cooperação para o 

desenvolvimento. Ao mesmo tempo, porém, suscitaram também o interesse das 

organizações internacionais pois, acabaram por se tornar num dos canais dos países 

doadores para atribuição da ajuda internacional. Existem, contudo, outras razões para 

a crescente relevância das ONG e ONGD, como por exemplo; o fim da guerra fria e o 

fim do financiamento dos blocos de leste e ocidente, o estabelecimento do 

multipartidarismo em muitos países após a queda muro de Berlim e o advento do 

neoliberalismo. Atualmente, as ONG e ONGD são vistas pelas organizações 

internacionais e governos como atores centrais não só do desenvolvimento, mas 

também da cooperação internacional para o desenvolvimento (Carvalho, 2015). 

Seguindo esta ordem de ideias, o presente documento – que constitui um 

relatório de estágio curricular, realizado na Organização Não-Governamental para o 

Desenvolvimento (ONGD) ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento, no âmbito do 

Mestrado em Administração e Gestão Pública da Universidade de Aveiro, - pretende 

aproveitar o trabalho desenvolvido em contexto de estágio, e as pesquisas efetuadas 

aquando deste tempo, para efetuar uma análise em torno do papel das ONGD no 

âmbito da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (e outros conceitos 

relacionados), focando mais especificamente nos recursos humanos e no 

financiamento deste tipo de organizações.   

O interesse em trabalhar a temática da ONGD surgiu a partir de uma conversa 

que tive com a Professora Cristina Gomes sobre um possível estágio na ORBIS, o que 

me fez recordar depois algumas temáticas relacionadas com o terceiro setor que tive 

a oportunidade de assistir nas aulas do Mestrado em Administração e Gestão Pública. 

Inicialmente, não era algo que tinha em mente desenvolver, mas depois de pesquisar 

sobre a organização e sobre o termo ONGD - que é diferente de ONG -, cheguei à 

conclusão que queria dedicar o meu tempo e esforço a estas problemáticas. 

Neste sentido, este relatório de estágio tem como principal propósito responder 

às questões relacionadas com a caracterização das ONGD - e qual o seu papel na 

sociedade atual; a diferença entre ONG e ONGD; compreender a especificidade das 

ONGD, e tentar perceber qual seria o melhor enquadramento jurídico para a mesma 

na Administração Pública; tentar perceber como funciona a gestão de recursos 

humanos nas nestas organizações; averiguar a viabilidade da obtenção de recursos 
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humanos remunerado nas ONGD; por fim tentar perceber como funciona a questão do 

financiamento das ONGD. 

 

Além dos objetivos acima referidos, também foram traçados alguns objetivos 

mais gerais de forma a melhor refletir sobre o enquadramento mais apropriado para a 

ORBIS potenciar a sua missão: 

I. Perceber como surgiram as ONGD (contexto histórico e político), bem 

como a sua evolução, principais características, missão e importância 

no contexto da cooperação internacional para o desenvolvimento; 

II. Perceber como é feita a gestão das ONGD, uma vez que elas “não 

pertencem nem à administração direta ou indireta do Estado, nem à 

Administração Pública autónoma, nem à categoria de sociedades de 

interesse coletivo” (Franco et al., 2005, p.14).  

III. Perceber a diferença que existe entre ONGD e outros atores da 

cooperação, bem como a sua relação, de forma a compreender as 

parcerias entre os diversos atores da cooperação para o 

desenvolvimento, e assim, melhor enquadrar o seu relacionamento com 

a Administração Pública; 

IV. Perceber o papel desempenhado pelas ONGD no âmbito da cooperação 

internacional para o desenvolvimento. 

 

 

 

2- Estrutura do Relatório de Estágio e a Abordagem Metodológica  

 

O relatório de estágio está estruturado em duas partes distintas, mas 

complementares: uma parte de natureza mais teórica, e a outra de natureza empírica.  

A primeira parte, de natureza teórica, tem como propósito, enquadrar o tema, 

perceber o contributo deste estudo e alcançar os objetivos acima mencionados. Esta 

parte consiste essencialmente na revisão da literatura através da pesquisa e recolha 

de informações nas bases de dados de publicações científicas, dissertações e teses; 

estudos similares; relatórios e estudos levados a cabo pela Plataforma Portuguesa das 

ONGD, Instituto Camões, Fundação Gulbenkian e livros dedicados ao tema. 

Contemplam a primeira parte do documento dois capítulos: 
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- O primeiro capítulo apresenta o enquadramento teórico-conceptual da 

cooperação para o desenvolvimento de um modo geral, e a cooperação portuguesa 

especificamente; 

- O segundo capítulo aborda a questão da emergência do terceiro sector no 

contexto geral e no contexto português e a emergência das ONG e das ONGD no 

âmbito da cooperação para o desenvolvimento. 

A segunda parte é dedicado ao estudo empírico, tendo em mente a organização 

onde decorreu o estágio – a ORBIS - Cooperação e Desenvolvimento – como estudo 

de caso. Assim, descreve-se a instituição de acolhimento, as principais atividades 

realizadas aquando do estágio curricular, para, em seguida, explicarmos a metodologia 

adotada relativamente à recolha e análise de dados, bem como a sua discussão à luz 

do estado da revisão bibliográfica realizada na primeira parte deste documento e da 

informação recolhida. 

O relatório termina apresentando as principais conclusões relativas ao estudo 

desenvolvido, e sugestões de trabalho futuro neste âmbito. Ao apresentarmos as 

principais conclusões e resultados alcançados, bem como as principais limitações 

deste trabalho, apresentamos igualmente os contributos deste estudo para o 

desenvolvimento e posicionamento da ORBIS na área da cooperação para o 

desenvolvimento, assim como as principais oportunidades e limitações para a 

concretização de outros projetos que poderão ser levados a cabo futuramente pela 

ORBIS. 
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CAPÍTULO I. 

 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL DA COOPERAÇÃO 

(INTERNACIONAL) PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

1- A evolução histórica da Cooperação para o desenvolvimento 

 

Neste capítulo será feita uma breve descrição da evolução histórica e 

desenvolvimento da Cooperação para o Desenvolvimento, a partir dos finais da 

Segunda Guerra Mundial (IIGM) – altura dada como início da cooperação internacional, 

passando pelos anos 90, até aos dias de hoje. O quadro abaixo representado foi 

reproduzido a partir do trabalho de Hjertholm e White (2000), e fornece uma síntese útil 

da evolução da história da Ajuda no período do pós-guerra (Afonso et al., 2005, p.23). 

 

 



11 

 

Tabela 1- Síntese dos principais desenvolvimentos na história da Cooperação 
Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção própria, baseado em Afonso (2005, p.23) apud P. Hjertholm e H. White (2000: 

p.81). 

 

Década Instituições dominantes 

ou em ascensão 

 

Ideologia dos 

doadores 

 

Aspetos centrais 

para os doadores 

 

Anos 

40 

Plano Marshall e Sistema 

das NU (incluindo BM) 

Planeamento Reconstrução 

Anos 

50 

EUA, com a URSS a ganhar 

importância a partir de 1956 

Anticomunismo, 

mas com papel 

para o Estado 

Movimento de 

desenvolvimento da 

comunidade 

Anos 

60 

Estabelecimento dos 

programas bilaterais 

Com o apoio ao 

Estado nos 

sectores 

produtivos 

Sectores produtivos 

e infraestruturas 

Anos 

70 

Expansão das agências 

multilaterais, sobretudo BM, 

FMI e agências árabes 

Continuou o 

apoio às 

atividades do 

Estado nos 

sectores 

produtivos e à 

satisfação das 

necessidades 

básicas 

Pobreza, através 

da agricultura e das 

necessidades 

básicas (sectores 

sociais) 

Anos 

80 

Crescimento das ONG, a 

partir de meados da década 

Ajustamento 

estrutural, 

confiança no 

mercado e 

diminuição do 

papel do Estado 

Reformas 

macroeconómicas 

Anos 

90 

Ex-URSS e países da 

Europa Oriental tornam-se 

recetores; emergência das 

instituições correspondentes 

Regresso ao 

Estado no final 

da década 

Pobreza e depois 

governação 
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Segundo MANCCINI (2013, p.3), a Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento é um fenómeno antigo e, apesar de não haver um consenso acerca 

da sua origem exata, a maioria dos estudiosos mencionam que este fenómeno teve 

início no fim da Segunda Guerra Mundial com a Declaração da Conferência de São 

Francisco, realizada pela Organização das Nações Unidas. Também neste sentido, 

muitos atores citam o Plano Marshall como o primeiro exemplo prático ou projeto 

específico de cooperação internacional para o desenvolvimento. Resumidamente, “o 

Plano Marshall pode ser entendido como um programa desenhado pelos Estados 

Unidos para recuperar economicamente a Europa que tinha sido destruída pelas duas 

guerras mundiais” (MANCCINI, 2013, p.3). 

 

1.1- Definição e objetivos da Cooperação para o Desenvolvimento 

 

Segundo Pignatelli (2016, p.15), a cooperação internacional é uma forma de 

ajuda voluntária do governo de um país, de organizações não-governamentais ou de 

pessoas privadas, para a população de outro país. A ajuda concedida consiste 

basicamente, em bens físicos, capacidades e saber-fazer ou ajuda financeira sob a 

forma de oferta ou empréstimo (Pignatelli, 2016, p.15).  

A cooperação internacional passou a ser cooperação para o desenvolvimento 

na sequência da segunda Guerra Mundial, neste sentido e segundo a literatura trata-

se de um conceito relativamente recente, (Pignatelli, 2016, p. 16) 

 

De um modo geral, a cooperação internacional tem como objetivo, “atuar 

principalmente no apoio à proteção dos Direitos Humanos, à defesa da segurança 

humana assim como ao desenvolvimento em diversas áreas, nomeadamente, na 

melhoria das condições alimentares e de saúde, das condições ambientais, da 

educação, das desigualdades a nível económico, social e de género, do incentivo da 

cooperação Sul-Sul, da capacitação através de formação e informação, da promoção 

do “comércio justo” e do microcrédito e também da prevenção de conflitos” (Pignatelli, 

2016, p.15). Neste sentido, a autora atenta (como mencionado atrás) para a 

importância dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, definidos em sede da 
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Assembleia Geral da ONU. Este primeiro passo foi primordial e decisivo para a 

cooperação global (Pignatelli 2016, p.16). De facto, após a Cimeira de Nova Iorque, 

realizou-se em março de 2002 a Conferência Internacional sobre o Financiamento do 

Desenvolvimento, em Monterrey, no México, onde os 189 dirigentes mundiais se 

reuniram para promover a cooperação internacional em diversas áreas consideradas 

fundamentais para alavancar as economias dos países em via de desenvolvimento 

(PED) e dos países com economias em transição (Afonso et al., 2005, p.10).  

Assim, foi estabelecido nesta conferência o Consenso de Monterrey onde os 

compromissos de todos os países em adotar e executar ações conjuntas de 

cooperação de forma a reduzir a pobreza no mundo e ajudar em particular os países 

menos desenvolvidos a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (Afonso 

et al., 2005, p.10-11). Mais recentemente, em 2015, e fruto de todas as ações, 

encontros e movimentos de consciencialização para os grandes problemas mundiais é 

aprovada na Cimeira da Organização das Nações Unidas, em setembro de 2015, a 

Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável Transformar o nosso Mundo, que 

entrou em vigor em 2016.  

Esta agenda é constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e 169 metas a alcançar até 2030 por todos os 193 países. Estes países 

reconhecem a “(…) importância de abordar conjuntamente as dimensões económica, 

social e ambiental, preconizando-se um modelo de desenvolvimento que satisfaça as 

necessidades presentes, sem comprometer as das gerações futuras” (AGC 2019). 

 

 

1.2- Atores da cooperação internacional para o Desenvolvimento 

 

Neste ponto iremos conhecer os diferentes intervenientes ou atores da 

cooperação internacional para o desenvolvimento. Os atores da cooperação, segundo 

Afonso (2005, p.43) “são entidades que podem influenciar, financiar e implementar as 

políticas de cooperação que tenham por objetivo o desenvolvimento socioeconómico 

dos países, regiões e comunidades mais vulneráveis”.  

Dentro do processo da cooperação internacional estão envolvidos vários atores 

nomeadamente: os estados doadores, as organizações internacionais (de diferente 

natureza, como por exemplo a União Europeia, o Banco Mundial, a OCDE, etc.), os 
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países em desenvolvimento, as ONG e ONGD, instituições e organizações, e outros 

(Faria 2014, p.142 apud Plataforma Portuguesa das ONGD 2004, p.1). 

 

1.3- Tipos de Cooperação Internacional 

 

De acordo com Faria (2014, p.147), a cooperação pode ser realizada atráves 

de cinco formas diferentes, que são: bilateral, multilateral, descentralizada, triangular e 

delegada, onde estas duas últimas são formas de cooperação consideravelmente 

recentes na agenda internacional para o desenvolvimento (Faria 2014, p.150 apud 

Ashoff, 2010; DAC/OECD, 2003).  

Neste sentido, atentamos somente nas três primeiras formas de cooperação, 

reconhecendo também a dificuldade, na prática, em identificar estas diferentes 

fronteiras. A cooperação bilateral por seu lado é aquela em que o país doador ajuda 

diretamente o país recetor canalizando financiamento para a realização dos seus 

projetos de desenvolvimento – muitas vezes estas transferências acontecem via ONG 

nacionais e internacionais. A relação de cooperação que Portugal estabelece com os 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), assente na relação histórica 

e partilha da língua e até de alguns aspetos culturais, é um exemplo de cooperação 

bilateral (Sangreman 2009). Já a cooperação multilateral por outro lado é aquela em 

que o país doador transfere os fundos para organizações multilaterais que depois os 

usará para financiarem as atividades e projetos futuros que tenham em mente (Faria 

2014, p.147). 

Faria (2014, p.47) apud Dubois (s.d. [b]), refere que a cooperação multilateral é 

considerada a mais eficaz do que a cooperação bilateral devido a sua capacidade de 

resolução de problemas ou conflitos que podem ser encontrados em vários países. As 

ONG e ONGD são atores vitais neste tipo de cooperação. 

No que diz respeito à cooperação descentralizada, Afonso et al., (2005, p.15-

16) cita que esta é realizada por entidades subestatais, ou seja, entidades que não 

pertencem a Administração Central do Estado como o caso de (municípios, regiões 

autónomas, instituições de ensino, entre outros). “O mesmo autor menciona ainda que, 

este tipo de cooperação é relativamente novo, isto porque inclui mais e novos atores 

da sociedade civil, existe uma descentralização de iniciativas e relações com os países 
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em desenvolvimento, e por uma verdadeira participação dos atores dos países 

beneficiários no seu próprio desenvolvimento”. 

 

 

2- Portugal e a Cooperação para o Desenvolvimento 

 

Segundo Faria (2014, p.31), a Cooperação Portuguesa começou efetivamente 

nos anos 70, pois foi nesta altura que os primeiros passos foram dados para uma 

política de cooperação efetiva. “Após 25 de abril, a cooperação portuguesa adotou uma 

tipologia mais descentralizada onde no topo das prioridades estava o relacionamento 

com as ex-colónias portuguesas do continente africano. O objetivo na altura era ajudar 

a construir os respetivos Estados pós-coloniais, e procurar auxiliá-los em diversos 

setores como, a saúde e a educação” (Faria 2014, p.31). 

Após a mudança de regime em Portugal, criou-se a Secretaria de Estado dos 

Negócios Estrangeiros e Cooperação em 1985, com o Governo de Nobre da Costa 

iniciando assim o desenvolvimento da cooperação portuguesa (Sangreman, 2009). 

Mais de uma década depois, e segundo Faria (2014, p.31), criou-se o primeiro 

documento estratégico intitulado “A Cooperação Portuguesa no limiar do século XXI” 

com a Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 43/99, de 18 de maio. Em 2005, 

surgiu um segundo documento que foi uma continuação e adaptação do primeiro 

intitulado “Uma visão estratégica para a Cooperação Portuguesa”. Relativamente 

recente é o “Conceito estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020” aprovado 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2014, de 7 de março. Neste 

último, e à semelhança dos anteriores, a orientação estratégica continuou a ser voltada 

para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e para o Timor-Leste 

(Faria 2014, p.31). 

De acordo com Pignatelli (2016, p.153) atualmente, a política de cooperação 

portuguesa é guiada pelo “Conceito estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-

2020”, mencionado anteriormente. Trata-se de um documento que contem os 

princípios e prioridades que norteiam e enquadram a cooperação portuguesa. 
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2.1- Objetivos e princípios 

 

A cooperação portuguesa – à semelhança de ações neste âmbito em outros 

países – tem como objetivo principal contribuir para a erradicação da pobreza e o 

desenvolvimento sustentável nos países parceiros. De forma a atingir estes objetivos, 

a cooperação portuguesa atua em três grandes áreas: a cooperação para o 

desenvolvimento, a educação para o desenvolvimento e a ajuda humanitária e de 

emergência (Marina Pignatelli, 2016, p.154-155).  

Como se pode observar na figura representada (figura 1), a Cooperação 

Portuguesa rege-se pelos seguintes princípios: parceria, concentração, apropriação e 

coerência/coordenação (Faria 2014, p.218). Todos estes princípios estão subagentes 

à atuação das ONG. 
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Figura 1: Princípios Operacionais da Cooperação Portuguesa 

 

Fonte: Retirado de Faria (2014, p.218) apud Governo de Portugal (2014, p.15). 

 

 

2.2- A Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) e a sua Distribuição 

Geográfica 

 

Antes de falarmos sobre as áreas geográficas de intervenção da cooperação 

portuguesa é importante intendermos o conceito de Ajuda Pública ao Desenvolvimento 

(APD) visto que é um conceito frequentemente mencionado no que toca a matéria da 

cooperação portuguesa. 

Neste sentido e segundo Faria (2014, p.131), a APD é um conceito que foi 

criado nos finais dos anos 60 do século XX pelo Comité de Ajuda ao Desenvolvimento 
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(CAD) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). 

Até à atualidade, o mesmo tem assumido um papel preponderante no que diz respeito 

a cooperação internacional para o desenvolvimento. Dito isto, a APD constitui a ajuda 

concedida pelos Estados e governos dos países doadores ou por organizações não-

governamentais e instituições internacionais aos países em vias de desenvolvimento, 

com a finalidade de promover o desenvolvimento económico e o bem-estar destes 

países (Faria 2014, p.131). 

Tal como a diferente terminologia referente à tipologia de cooperação, também 

a APD pode ser canalizada de duas formas: a bilateral e a multilateral. A forma bilateral 

acontece quando a ajuda é fornecida diretamente pelo doador ao país recetor quer o 

doador seja o governo ou Estado de um país ou uma ONG. Já a ajuda multilateral 

abrange todas as contribuições que são efetuadas para os orçamentos de diferentes 

organizações internacionais, como por exemplo: a Associação Internacional do 

Desenvolvimento (AID) do Banco Mundial (BM), o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), o Banco Europeu para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento (BERD), etc. (Faria 2014, p.134-135 apud IPAD s.d. [b]; Moreira 

2005). 

Relativamente à distribuição geográfica da APD bilateral da cooperação 

portuguesa, Pignatelli (2016, p. 165), menciona que os PALOP e Timor-Leste 

constituem  as zonas de intervenção prioritária da cooperação portuguesa. Este facto, 

deriva-se de um passado comum e histórico existente entre estes países e Portugal, o 

que facilita em muito a cooperação devido à semelhança institucional e jurídica entre 

os mesmos. 

A figura 2 representa a distribuição geográfica da APD bilateral Portuguesa de 

2012. 
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Figura 2: Distribuição Geográfica da APD bilateral Portuguesa (2012) 

 

Fonte: Adaptado de Faria (2014, p.222) apud DAC/OECD (2013). 

 

 

Faria (2014, p.219) menciona que, nos últimos anos, Cabo Verde, e 

Moçambique têm sido os principais destinatários da APD bilateral canalizado para os 

PALOP. No entanto, em 2012, Marrocos também recebeu uma ajuda considerável em 

forma de crédito tornando-se assim no terceiro maior beneficiário da APD portuguesa 

neste ano, como podemos observar na figura acima representada. Além destes países, 

Portugal também tem vindo a desenvolver ações de cooperação noutros países em 

desenvolvimento em outros continentes, nomeadamente, nos países da Ásia (China, 

etc.), América Central (Colômbia, Venezuela, etc.), e em alguns países da Europa 

(Kosovo, Sérvia, etc.) (Camões, s. d.(a)). 
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CAPÍTULO II.  

 

1- A EMERGÊNCIA DO TERCEIRO SETOR NO CONTEXTO GERAL E NO 

CONTEXTO PORTUGUÊS 

 

1.1- Surgimento 

 

Segundo Machado (2009), as organizações do Terceiro Sector surgiram na 

história da humanidade, através de iniciativas e experiências revolucionárias no século 

XIX, onde reivindicavam valores como a solidariedade e cooperação, em detrimento 

da consciência individualista e liberal do capitalismo exponencial do próprio mercado 

na altura. “Estas atividades, que inicialmente eram clandestinas, foram organizadas 

pelos trabalhadores, na defesa dos seus interesses e satisfação das suas 

necessidades.  

A Sociedade dos Verdadeiros Pioneiros de Rochdale, criada em 1844, é um 

exemplo deste tipo de iniciativas, sendo considerada por muitos especialistas como a 

primeira grande iniciativa da Economia Social, que serviu de referência prática e de 

inspiração a muitas outras” (Machado 2009, pag.18). As iniciativas que foram referidas 

anteriormente assumiam na sua maioria três formas jurídicas – institucionais, que são: 

cooperativas, mutualistas (ou sociedades de socorros mútuos) e associações. “O 

reconhecimento da sua intervenção em situações de carência e conflitos sociais, já no 

século XX, viriam conferir uma nova fase de desenvolvimento deste sector, tendo sido 

juridicamente institucionalizada e ratificada” (Machado 2009, p.18). Porém, a história do 

surgimento do terceiro setor em Portugal segundo Monteiro, et al. (2015, p.69) remonta à 

época anterior ao Cristianismo, como irá ser abordado de seguida. 

  

1.2- Evolução Histórica do Terceiro Setor em Portugal 

 

Monteiro et al. (2015, p.69) faz uma apresentação das instituições que existiram 

nas seguintes épocas em Portugal da seguinte forma: a época medieval, a moderna, a 

liberal, a do Estado Novo e, finalmente, a época do pós 25 de Abril. De acordo com 

esses autores, na época medieval havia algumas organizações de solidariedade 
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ligadas à igreja denominadas de “instituições de cariz assistencial”, que prestavam 

auxílio aos mais desprotegidos, como: crianças, mulheres, idosos, doentes e outros. 

Estas instituições eram nomeadamente, hospitais, albergarias, mercearias, confrarias, 

irmandades e mosteiros. Todavia, estas organizações assistenciais estavam sujeitas à 

superintendência régia e eclesiástica, que procurava regular o seu funcionamento 

(Monteiro et al., 2015, p.69-70).  

Na idade moderna, surgiram as misericórdias, que foram fundadas pela Rainha 

D. Leonor em 1498, já estas instituições, tinham como objetivo cuidar de todos os 

necessitados sem exceção (Monteiro et al., 2015, p.73-74) apud (Araújo 2012, p.44 -

45). Segundo Monteiro et al. (2015, p.78), durante a época liberal instituiu-se a 

monarquia constitucional, que trouxe consigo mudanças significativas nas áreas de 

intervenção das misericórdias, pois alguns serviços que prestavam foram eliminados, 

e ainda estavam sujeitos a uma carga pesada da fiscalização. Por um lado, surgiam 

associações e clubes ligados a diferentes quadrantes profissionais e sociais e com 

finalidades diversas, e por outro dava-se a extinção das instituições de cariz 

assistencial. Devido às difíceis condições de vida em que as pessoas viviam, houve 

uma quebra muito significativa no que diz respeito à questão da ajuda ao próximo, 

porém, é neste contexto que surge o conceito de “mutualismo” que mais tarde no 

século XIX evoluiu para “Associações Mutualistas” (Monteiro et al., 2015, p.80).  

Segundo Monteiro et al. (2015, p.81) apud Goodolphim (1842-1912.), as 

primeiras associações mutualistas surgiram em Portugal em 1807, e eram designadas 

de montepios. Estas associações sem fins lucrativos consistiam no pagamento de uma 

quota por parte dos associados que garantia a proteção dos mesmos contra acidentes 

de trabalho, doenças profissionais, invalidez, desemprego, velhice e morte. Todavia, 

estas associações não ganharam muita importância em Portugal, devido à fragilidade 

das indústrias portuguesas e devido a desconfiança que existia entre a classe operária 

e às suas organizações. Já nos finais do século XIX, surgiram em Portugal, as 

primeiras “cooperativas” que se espalharam por várias regiões do país (Monteiro et al., 

2015, p. 81-82).  

No que diz respeito à época do Estado Novo, Monteiro et al. (2015, p.83) 

menciona que, com a implantação da República, a criação de associações por parte 

da sociedade civil tornou-se mais fácil. No entanto, depois que se estabeleceu o regime 

ditatorial, as atividades dessas associações passaram a ser controladas, havendo até 

algumas associações que foram extintas. “Após o 25 de Abril, dá-se uma explosão de 
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associações de diferentes áreas como, sindical, patronal, solidária, humanitária, 

cultural, desportiva e recreativa, com objetivos igualmente variados, que vão desde a 

luta pelos direitos profissionais e pela defesa do ambiente, até à promoção de 

atividades culturais e de ações de solidariedade. Depois que Portugal entrou na então 

Comunidade Económica Europeia, houve um enorme aumento do número de 

organizações, nomeadamente associações e cooperativas” (Monteiro et al., 2015, 

p.84). 

 

 

1.3- Conceito de Terceiro Setor 

 

Nesta ordem ideias, Andrade et al. (2007, p.1) refere que, antes de falarmos 

sobre o que hoje é o terceiro sector, é necessário compreender de que tipo de 

organizações está a considerar. De acordo com Andrade et al. (2007, p.1), a maioria 

das pessoas ou não conhece a expressão, ou se a conhece, tem muitas vezes 

dificuldade em compreender exatamente quais são as fronteiras deste sector. Contudo, 

os autores mencionam que é natural que isto aconteça, “devido a falta de visibilidade 

deste setor, a inexistência de produção de dados sobre o mesmo; a proliferação de 

denominações para o designar; e a existência de diferentes definições e a ausência de 

consenso sobre as mesmas” (Andrade et al., 2007, p.1). Por conseguinte, os autores 

chamam a atenção para a questão do esclarecimento e explicação do termo de forma 

que não haja equívocos, e que as pessoas não caiam no erro de atribuir designações 

que não correspondem ao verdadeiro sentido do termo. 

Segundo Andrade et al. (2007, p.13), a principal razão para que se clarifique a 

questão em causa prende-se com a importância de o sector ganhar, e assumir, uma 

identidade que lhe permita pelo menos igualar-se em visibilidade e em reconhecimento 

aos outros dois sectores. Neste sentido, as designações mais utilizadas para referir o 

terceiro setor são de entre muitas, os termos, “terceiro setor”; “setor de organizações 

sem fins lucrativos”; “economia social”, “organizações não-governamentais”, entre 

outros (Andrade et al., 2007, p.13). 

Andrade et al. (2007, p.18-19) menciona que, uma das definições mais 

conhecidas internacionalmente é a definição estrutural-operacional ou a versão 

americana. Esta definição sugere que para pertencer ao Sector Não Lucrativo uma 

entidade deverá ser: uma organização; privada, ou seja, separada do governo; não 
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distribuidora de lucros; autogovernada e voluntária (Andrade et al. 2007, p.18-19) apud 

(Salamon e Anheier, 1992; Salamon e Anheier, 1997). “Todavia, para serem 

consideradas do terceiro sector, as organizações deverão demonstrar uma razoável 

correspondência com os cinco critérios apresentados anteriormente” (Andrade et al., 

2007, p.18-19).  

Contudo, Machado (2009, p.15) refere que, apesar da falta de consenso e a 

diversificação do termo, introduziu-se ultimamente um termo “global”, que procura 

incluir toda a diversidade numa única designação multinacional e que permite uma 

análise comparativa, nesse caso, trata-se do conceito de “sector da sociedade civil”. 

Machado (2009, p.15) menciona que, de facto, existem algumas definições que 

se complementam, como podemos observar abaixo: 

1. “O Terceiro Sector integra aquelas organizações que, não sendo do 

Estado, produzem bens e serviços de interesse geral e que, sendo privadas, não têm 

como objetivo principal a apropriação individual do lucro” (Machado 2009, p. 15) 

2. “As organizações que o compõem tendem a defender os interesses 

coletivos, a introduzir mecanismos de solidariedade, a intervir no mercado oferecendo 

bens e gerindo serviços. Isto pode ser interpretado como o resultado da incapacidade 

do mercado em responder onde a procura não é solvente ou onde exista crise relativa 

ao estado de bem-estar, o qual tem tendência para delegar as suas funções no sector 

"privado social" devido ao seu menor custo e maior versatilidade.” (Machado 2009, 

p.15). 

Entretanto, Andrade et al. (2007, p.20) menciona ainda que, em Portugal, a 

aplicação rígida da definição estrutural-operacional levanta dúvidas quanto à inclusão 

de pelo menos duas grandes categorias de organizações que são desde sempre 

consideradas de economia social, mas que por estes critérios parecem não ter espaço 

no terceiro sector. Estas categorias de organizações são as associações mutualistas 

(brevemente referido anteriormente) e as cooperativas. “Tanto num caso como no outro 

o critério cuja aplicação levanta problemas é o da não distribuição de lucros, também 

conhecida pela «restrição à distribuição de lucros» ” (Andrade et al., 2007, p.20). 
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1.4- Tipos de Instituições Sem Fins Lucrativos em Portugal 

 

 Segundo Machado (2009, p.24-26), o Terceiro Sector em Portugal é composto 

por ONG de diversas áreas e com os mais variados propósitos, nomeadamente:  

 

 Pessoas Coletivas de Utilidade Pública;  

 Política Social;  

 Instituto da Segurança Social (ISS);  

 Ação Social;  

 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS);  

 Santas Casas da Misericórdia;  

 Associações Mutualistas;  

 Organizações Não-governamentais para o Ambiente (ONGA); 

 Organizações Não-governamentais para o Desenvolvimento 

(ONGD). 

 

 

2- A EMERGÊNCIA DAS ONG E DAS ONGD NO ÂMBITO DA 

COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

2.1- ONG- Definição e Categorias 

 

De acordo com Andrade et al. (2007, p.17), assim como o termo “terceiro setor”, 

a designação «Organizações Não Governamentais» (ou ONG) é muitas vezes 

utilizada para abranger todas as organizações do sector não lucrativo quando, na 

verdade, se trata de uma denominação para um conjunto de organizações muito 

particulares, pois tratam-se de organizações que desenvolvem projetos de apoio a 

países em desenvolvimento, sendo financiadas e tendo a sua sede em países 

desenvolvidos.  

Alguns autores mencionam que em Portugal a legislação refere dois tipos de 

ONG: as ONGD, e as ONGA, ou Organizações Não Governamentais de Ambiente, 
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sendo que estas últimas correspondem às antigas ADA, ou Associações de Defesa 

do Ambiente. “Portanto, as ONGD são as que se aproximam do conceito de ONG 

ao nível internacional, e como podemos concluir pela sua definição, são apenas 

uma parte de um todo, que é o terceiro sector” (Andrade et al., 2007, p.17). 

Porém, Monteiro et al. (2015, p.51) afirma que de acordo com o Dec. Lei n.º 

66/98 de 14 de outubro existem três tipos específicos de ONG, nomeadamente: as 

Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA) e equiparadas e as 

Organizações Não Governamentais de Cooperação para o Desenvolvimento 

(ONGD), referidas anteriormente; e também as Organizações Não Governamentais 

das Pessoas Com Deficiência (ONGPD). Segundo Monteiro et al. (2015, p.53), 

estas últimas, de acordo com o Dec. Lei n.º 106/2013, de 30 de Julho, têm os 

seguintes objetivos: defender e promover os direitos e interesses das pessoas com 

deficiência e as suas famílias, de forma a integrá-los socialmente e que se possa 

reconhecer o valor pessoal e profissional dos mesmos; eliminar todas as formas de 

discriminação das pessoas com deficiência, bem como, promover a igualdade de 

tratamento das mesmas. 

Seguindo esta ordem de ideias, Lourenço (2015, p.8) cita que o conceito de 

ONG aparenta ser fácil de definir, mas na verdade existem muitas definições sobre 

o mesmo, e não existe uma que seja universal. No entanto, e de acordo com 

Lourenço (2015, p.8), ONG pode ser definida, como “uma organização constituída 

por um grupo de indivíduos dispostos a abraçar determinados objetivos, tendo 

como principais áreas de atuação a Cooperação para o Desenvolvimento, a Ajuda 

Humanitária e de Emergência e a Educação para o Desenvolvimento”.  

No que diz respeito ao campo de atuação das ONG portuguesas por exemplo, 

temos como referência, os países em vias de desenvolvimento, e também o próprio 

território nacional (Lourenço 2015, p.8). 

 

 

3- ONGD- Surgimento 

 

No que concerne ao caso específico das ONGD, Ribeiro (1995, p.58) refere que 

estas surgiram nos anos 70, e que o seu surgimento gerou a necessidade de as 

mesmas serem qualificadas. “Neste sentido elas começaram a ser analisadas em 

1981 por Sir Geoffrey Wilson, o presidente da Oxfam, uma das ONG mais antigas 
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da Inglaterra” (Ribeiro 1995, p.58). O surgimento deste novo tipo de ONG levou os 

estudiosos a focarem mais na evolução das práticas das organizações não-

governamentais, conduzindo assim ao aparecimento das organizações voltadas 

para o desenvolvimento “ONGD” como categoria específica, delimitando-se do 

sentido genérico das ONG em geral” (Ribeiro 1995, p.59).  

“Quanto ao aparecimento das ONGD em Portugal, elas nasceram formalmente 

após a revolução de 25 de Abril de 1974, através de um grupo de militantes políticos 

ligados à luta colonial que se terá desenvolvido durante a ditadura, com a criação 

do Centro de Informação e Documentação Amílcar Cabral (CIDAC). Tinham por 

objetivo a luta pela independência das colónias, por um lado, e o desenvolvimento 

de atividades de cooperação e de educação para o desenvolvimento, por outro. 

Durante a década subsequente, esta foi a única ONGD a operar em Portugal” 

(Machado 2009, p.27) apud (Ribeiro 1995). 

Após a apresentação de um pouco do que foi a história do surgimento das 

ONGD, cabe agora tentar definir uma organização não-governamental para o 

desenvolvimento. De acordo com Afonso (2005, p.59) ONGD são organizações 

sem fins lucrativos, autónomas e independentes de poderes públicos com uma forte 

componente de voluntariado. 

 

3.1- Definição e Características gerais 

 

Em primeiro lugar é necessário tentarmos definir a identidade de uma 

Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) quer seja ela 

nacional – portuguesa –, internacional, sedeada num país desenvolvido ou num 

país em vias de desenvolvimento. Portanto, Afonso (2005, p.59) cita que, ONGD é 

uma organização da sociedade civil não-governamental, independente do Estado 

e dos poderes políticos partidários. As suas principais características são 

nomeadamente: a sua estrutura organizativa, flexível, dinâmica e pouco 

hierarquizada; são organizações sem fins lucrativos, autónomas e independentes, 

e fortemente voltadas para o voluntariado (Afonso 2005, p.59-60). 
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3.2-  Áreas de atuação 

 

De acordo com Afonso (2005, p.61-64) as ONGD abarcam diversas áreas de 

atuação, nomeadamente: 

  

 O desenvolvimento sustentável; 

 O desenvolvimento comunitário; 

 A capacitação; 

 O microcrédito; 

 O desenvolvimento rural; 

 A segurança alimentar; 

 A saúde; 

 A Educação para o Desenvolvimento; 

 A educação formal; 

 A formação técnica; 

 O saneamento básico e melhoria ou reabilitação de habitat; 

 A cooperação descentralizada; 

 O género; 

 Os Direitos Humanos; 

 O ambiente e desenvolvimento; 

 A participação e cidadania; 

 O lobby e advocacy em torno das políticas de Cooperação para o 

Desenvolvimento e das causas da Educação para o Desenvolvimento; 

 A responsabilidade social das empresas; 

 Os estudos e investigações, entre outras. 

 

Estas áreas de ação podem ser divididas em três grupos principais: a Educação 

para o Desenvolvimento; a Cooperação para o Desenvolvimento e a Ajuda 

humanitária e de emergência (Afonso 2005, p.61-64). 
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3.3-  Objetivos 

 

Os principais objetivos das ONGD são, segundo Afonso (2005, p.61-64):   

 

1- Contribuir para o desenvolvimento sustentado e responsável dos países em vias 

de desenvolvimento, através de projetos ou programas integrados de 

cooperação, em que as populações destes países são envoltas e incentivadas 

a participar; 

 

2- Promover a cooperação entre as sociedades civis de vários países;  

 
 

3- Agir junto dos governos e dos decisores políticos das instâncias internacionais 

para que se alterem as políticas contrárias ao desenvolvimento dos povos 

(Afonso 2005, p.61-64).  

 

 

4- Recursos Humanos 

 

Antes de aprofundarmos este tópico é importante ressalvar que não foram 

encontradas muitas informações acerca do tema em específico; no processo de revisão 

bibliográfica, a literatura disponível não aborda esta questão de forma detalhada. Por 

outras palavras, foi desafiante encontrar literatura sobre recursos humanos, e a sua 

gestão, no âmbito das ONG e ONGD. A maioria dos autores mencionam a questão da 

gestão dos voluntários e a crescente importância do trabalho voluntário no contexto da 

cooperação para o desenvolvimento, não sendo tão específico quanto ao que se 

pretende neste trabalho. Portanto, neste trabalho vamos tentar abordar este tema de 

forma mais detalhado possível, recorrendo à literatura existente e analisada, bem como 

ao material empírico trabalhado. 

Neste sentido, e segundo Carpio (1994, p.58), uma das principais características 

das ONGD é a sua mão-de-obra totalmente voluntária. Isto quer dizer que grande parte 

do trabalho destas organizações é realizado por voluntários, ou seja, trabalho que não 
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é remunerado. Contudo, a gestão e manutenção das ONGD em Portugal por exemplo, 

são feitas por profissionais remunerados. 

Como tudo na vida, o voluntariado também tem as suas vantagens e desvantagens. 

Carpio (1994, p.60) aponta como vantagem: o facto do voluntariado não ser obrigatório, 

ou seja, é através da nossa consciência de solidariedade que nos leva a fazer este tipo 

de trabalho; o facto de ser altruista; e o facto de ser interessante para a sociedade civil 

porque permite novas formas de participação. Como desvantagem, o autor aponta; a 

falta de tempo como factor que pode impedir a realização de determinados projetos e 

a descontinuação de outros; o facto de o trabalho voluntário poder ser substituido por 

uma forma de emprego barrato; o facto de poder surgir conflitos interesses, e conflitos 

com o pessoal remunerado. 

Depois de tudo o que já foi dito anteriormente sobre o voluntariado, iremos agora 

tentar perceber, o que é ser voluntário, as suas características e a sua crescente 

importância na atualidade. 

De acordo com Sampaio (2012, p.9-10), apesar dos conceitos de voluntário e 

voluntariado serem comuns no dia a dia, no que toca a definição destes conceitos 

pode-se constactar que não há um consenso. Todavia, a autora propõe a seguinte 

definição: “O voluntário pode ser entendido como todos os individuos que, devido à sua 

atitude e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo e das suas competências, 

de forma espontânea e desinteressada, ao serviço da comunidade.” (Sampaio 2012, 

p.9) apud (GRACE 2006, p.5).  

 

Sampaio (2012, p.3) cita que os debates sobre a importância do trabalho voluntário 

para as sociedades modernas têm sido recorrentes, e que a Organização das Nações 

Unidas (ONU)  tem vindo a promover e salientar o papel do voluntariado ao serviço do 

desenvolvimento mundial. A mesma autora mencionou ainda que, “a consagração do 

ano 2001 como o “Ano Internacional do Voluntariado”, por parte da ONU, foi de facto 

uma oportunidade para impulsionar ao nível nacional as actividades de voluntariado e 

clarificar as responsabilidades do Estado no suporte ao desenvolvimento da actividade 

voluntária” (Sampaio 2012, p.3). É notável o reconhecimento do voluntariado pelas 

Nações Unidas, porém, Machado (2009, p.24) menciona que, apesar da contribuição 

destes indivíduos ao desenvolvimento das sociedades ser considerável, na maioria das 

vezes, fica incógnita ao grande público. “Neste sentido, é importante que o voluntariado 
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seja visto como uma necessidade e uma responsabilidade de todos os cidadãos” 

(Machado 2009, p.24).  

 

Segundo Andrade et al. (2007, p.42) a temática do voluntariado tem tido uma 

crescente visibilidade em Portugal, contudo, ainda está aquém do que poderá vir a ser 

um dia. Para isso, o autor refere que há duas vertentes que devem ser trabalhadas 

exaustivamente. A primeira vertente tem a ver com a consciência das pessoas,  existe 

a necessidade de compreendermos que podemos e devemos dar o nosso contributo e 

tempo de forma desinteressada dentro das nossas disponibilidades.  

Por outro lado, e também muito importante, há que se trabalhar na preparação das 

organizações do terceiro sector para receber e acompanhar os voluntários. É 

necessário que a organização esteja equipada e preparada para acolher, introduzir, e 

acompanhar os voluntários, daí a importância de se fazer a gestão dos voluntários 

através da criação de um programa de gestão de voluntariado (Fernandes 2016, p.6).  

 

5- Financiamento 

 

Neste ponto será abordada a questão das fontes de financiamente das 

organizações sem fins lucrativos em geral.   

Os fundos de uma organização sem fins lucrativos têm três origens distintas 

segundo Andrade et al. (2007): uma de carater pública, (nacionais e internacionais) –

onde o Estado é considerado o maior financiador; uma de caráter privada que são 

ofertas de particulares, mecenato empresarial, peditórios, rifas, eventos, etc.; e a última 

que são os fundos próprios  da organização como vendas de bens e serviços, 

comparticipações dos utentes, quotas de membros, etc. 

 

Abaixo será apresentado um pequeno gráfico ilustrando a fatia de cada fonte de 

financiamento das organizações sem fins lucrativos em Portugal. 
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Figura 3: Fontes de Fundos das Organizações da Sociedade Civil em Portugal, 

2002. 

 

 

Fonte: Adaptado de Andrade et al., (2007, p. 32) apud Projecto Comparativo do Sector Não 

Lucrativo da Johns Hopkins. 

 

 

Cumpre mencionar ainda como parte dos fundos de financiamento das 

organizações sem fins lucrativos em Portugal, as linhas de financiamento 

disponibilizadas pelo Instituto Camões, pelo qual estas organizações se podem 

candidatar. Este tópico (também muito raramente mencionado na literatura consultada) 

será detalhadamente abordado mais adiante. 
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ESTUDO EMPÍRICO 

 

1- Estágio 

 

1.1- Apresentação da Entidade de Acolhimento: ORBIS- Cooperação 

e Desenvolvimento 

 

De forma a obter mais informações acerca da história do surgimento da 

organização em estudo, chegou-se à conclusão que seria interessante entrevistar o 

Ex-presidente da ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento para que se pudesse obter 

mais detalhes, visto que o mesmo foi um dos fundadores e o primeiro presidente da 

organização. Neste sentido, a apresentação da entidade de acolhimento para o estágio 

será feita com base no resultado da entrevista feita ao Ex-presidente da organização. 

Mais adiante serão analisadas algumas questões pertinentes abordadas na respetiva 

entrevista. Portanto, nesta seção será apresentada a história detalhada sobre a origem 

da ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento à luz do descrito pelo Ex-presidente da 

ORBIS. 

De acordo com o ex-presidente da ORBIS, antes de se criar o que conhecemos 

hoje como a ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento, existia em primeiro lugar o 

Secretariado Diocesano de Animação Missionária (SDAM), que mais tarde mudou o 

nome para Serviço Diocesano de Animação Missionária. O SDAM atuava em três 

áreas, nomeadamente, a infância missionária, o voluntariado missionário, e a 

animação missionária. Portanto, em 2004, percebeu-se a importância do voluntariado, 

e sentiu-se a necessidade de criar um departamento que fosse de projetos de 

cooperação e desenvolvimento. De maneira a dar continuidade ao trabalho de 

voluntariado que faziam nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), 

e também devido ao facto do SDAM não ter figura jurídica. Portanto, neste mesmo ano 

tiveram a ideia de criar uma ONG formal com direito civil e canónico, com a ajuda do 

bispo de Aveiro naquela altura. Depois de terem elaborado todos os documentos 

necessários e desenvolvido os projetos, foram reconhecidos como uma ONGD pelo 

Instituto Camões. 
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Importa mencionar que o Instituto Camões é a entidade responsável pela 

atribuição de estatuto de ONGD, às organizações do terceiro setor que manifestam o 

interesse em desenvolver as suas atividades na área da cooperação para o 

desenvolvimento (Camões I. P., s. d. (b)). 

Segundo Camões (s. d.), o estatuto das ONGD foi aprovado pela Lei n.º 66/98 

de 14 de outubro de 1998. O estatuto é atribuído às ONGD mediante o registo das 

mesmas no portal do Instituto Camões, contudo, o estatuto tem a validade de dois 

anos, passado este período as ONGD devem avançar com o pedido de renovação do 

mesmo (Camões I. P., s. d.). 

 

A ideia inicial surgiu num bar irlandês em Esgueira em que estávamos três 

voluntários a conversar sobre a nossa experiência de missão. Eu ainda me 

recordo como se fosse hoje, “devíamos criar uma ONG para podermos fazer 

um trabalho mais bem feito” … (Ex Presidente da ORBIS- Cooperação e 

Desenvolvimento). 

 

Segundo a ORBIS (2008), esta instituição tem a sua sede no Centro 

Universitário de Fé e Cultura da Universidade de Aveiro (CUFC) e é composta apenas 

por colaboradores em regime de voluntariado, que se responsabilizam pela gestão da 

organização, assim como, pela dinamização e desenvolvimento de todos os projetos 

da mesma. A ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento é uma ONGD de pequena 

dimensão com projetos muito específicos, e conta neste momento com três membros 

na direção administrativa e financeira e vários voluntários que trabalham nos diferentes 

projetos da organização. 

 

 

1.2- Porquê o nome ORBIS?  

 

O entrevistado explica que, o projeto de voluntariado missionário do SDAM tinha 

o nome de ORBIS, que foi dado por um padre na altura. Este nome vem do latim e 

significa o mundo em português. 

 

Chamamos-lhe ORBIS-Cooperação e Desenvolvimento, porque era o que 

queríamos fazer, era cooperar para o desenvolvimento, o que era um pouco 
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do trabalho que já fazíamos no voluntariado. Dar um pouco de nós também 

e receber muito, porque acabávamos por aprender muito. (Ex Presidente da 

ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento). 

 

Em seguida, a organização foi formalizada com esse nome, e criou-se um 

logotipo com o significado do nome da organização. Visto que já conhecemos a história 

da ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento, passaremos a conhecer a sua estrutura 

organizacional, a sua missão, e os seus projetos. 

 

1.3- Estrutura Organizacional 

 

Atualmente a ORBIS possui a seguinte estrutura organizacional (ORBIS 2008):  

 

a) Mesa da Assembleia Geral, que é constituída pelos membros da 

organização;  

 

b) Direção Executiva, que tem um mandato de quatro anos e é composta 

por um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro;  

 
 

c) Conselheiro Espiritual, porém, este é nomeado pelo Bispo da Diocese 

de Aveiro, por um período de três anos, renovável; 

 

d) Conselho Fiscal, que é constituído por um Presidente, um Secretário e 

um Relator, portanto, estes também são eleitos por um prazo de três 

anos. 

 

 

1.4- Missão 

 

A ORBIS tem como missão tentar combater a pobreza extrema, e colaborar 

para o desenvolvimento sustentável dos povos nos países que intervém, ou seja, 

continua os ODM. A organização procura concretizar esta missão através dos seus 

projetos, que são dinamizados pelos seus membros junto das populações dos 
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designados países menos desenvolvidos, em especial, mas não exclusivamente, os 

países de expressão portuguesa. Além disso, a organização procura também contribuir 

em Portugal com a sensibilização e educação para o desenvolvimento (ORBIS 2008). 

 

1.5- Objetivos 

A tabela abaixo apresenta os objetivos mais específicos da ORBIS- Cooperação 

e Desenvolvimento: 

 

               Figura 4- Objetivos específicos da ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento 

 
 

Fonte: ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento (2008) 
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Segundo ORBIS (2008), todos os projetos levados a cabo pela organização nos 

países em via de desenvolvimento têm uma vertente de formação, ou seja, permitem 

que as populações desses países continuem a desenvolver esses projetos localmente.  

O propósito desta forma de atuação é de fazer com que os trabalhos levados a 

cabo pelos membros da organização tenham continuidade, e não terminem assim que 

os mesmos se retirarem do terreno (ORBIS 2008). “Os projetos da organização e a 

escolha dos seus parceiros têm sempre em conta as necessidades levantadas nos 

países de atuação e seus parceiros. Os trabalhos e as funções da organização são, 

deste modo, sempre uma resposta aos apelos feitos a partir das realidades locais dos 

países em atuação, e respeitando sempre as culturas e os costumes destes mesmos 

países” (ORBIS 2008). 

 

1.6- Projetos 

 

Atualmente a ORBIS tem três projetos ativos: dois deles são projetos 

transversais a vários países de intervenção, que são: One Child, One Future e o 

Comércio Solidário; e o outro é um projeto de intervenção num país específico, que é: 

O Meu Sonho é Estudar, na Guiné-Bissau (ORBIS 2008). 

O projeto “One Child, One Future” segundo ORBIS (2008), consiste no 

apadrinhamento à distância, ou seja, “este projeto que surgiu no dia 24 dezembro de 

2007 pretende ajudar crianças dos países africanos como (São Tomé e Príncipe, Guiné 

Bissau e Moçambique) e Brasil, que sobrevivem aos problemas do SIDA, da guerra, 

de catástrofes naturais, e de todos os problemas sociais que prendem as famílias à 

pobreza extrema” (ORBIS 2008). Este projeto consiste na ligação entre um padrinho 

em Portugal e uma criança num dos países acima referido, onde os padrinhos fazem 

um pequeno donativo mensal, para que estas crianças possam se alimentar e 

frequentar a escola. 

O donativo mensal pode ser feito através de três modalidades, onde os valores 

mensais variam em cada modalidade. A primeira modalidade é designada de “Eu 

apadrinho”, em que um individuo apadrinha uma criança, e doa um valor de 25€ por 

mês. A segunda modalidade é designada de “Apadrinha comigo”, nesta modalidade o 

valor é dividido entre duas pessoas (12,5€ por pessoa), para apadrinhar uma criança. 

A última modalidade é designada de “Apadrinha connosco”, já nesta, o valor é dividido 

entre três pessoas (8,5€ por pessoa), também para apadrinhar uma criança. Portanto, 
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independentemente do número de padrinhos, o donativo vai apenas para uma criança 

(ORBIS 2008). 

 

De acordo com ORBIS (2008) o projeto “Comércio solidário” consiste na venda 

de produtos produzidos pela população dos países onde a organização atua e não só, 

assegurando um preço justo ao produtor e financiando com os excedentes, os projetos 

de ajuda ao desenvolvimento que a organização desenvolve nesses países. “Este 

projeto tem como objetivo, aproximar e dinamizar o conceito e a prática de Comércio 

Justo, e promover a equidade social, a proteção do ambiente e a segurança 

económica” (ORBIS 2008). 

 

ORBIS (2008) cita que, o projeto “O Meu Sonho é estudar”, na Guiné-Bissau 

tem como finalidade melhorar o sistema educativo da Guiné-Bissau. Este projeto “é 

protagonizado por turmas de escolas do distrito de Aveiro, onde os alunos promovem 

iniciativas de Educação para o Desenvolvimento e de angariação de fundos através de 

ações de sensibilização envolvendo a comunidade escolar e a sociedade civil” (ORBIS, 

2008). Desta forma, contribui também para a promoção do direito ao acesso à 

educação. O  projeto consiste no apadrinhamento de um aluno guineense pelas 

turmas, durante 3 anos, de forma a garantir que este consiga completar o ciclo de 

estudos com o pagamento da propina anual de 75€. Este processo é acompanhado 

pelos voluntários da ORBIS, que também facilitam a comunicação entre as turmas em 

Portugal e os estudantes Guineenses através da troca de correspondências e o 

acompanhamento do projeto na Guiné Bissau (ORBIS 2008). 

 

 

1.7- Áreas de atuação 

 

1.7.1- Cooperação para o desenvolvimento 

 

No que diz respeito a cooperação para o desenvolvimento a ORBIS trabalha 

com os parceiros nos países de atuação, de forma a proporcionar intervenções a médio 

e longo prazo. Esta cooperação é feita com diferentes países como: Angola, Brasil, 

Moçambique, Guiné Bissau e outros. Neste âmbito encontra-se inserido o projeto 

“Comércio Solidário”, mencionado anteriormente (ORBIS 2008). 
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1.7.2- Educação para o desenvolvimento 

 

Quanto a Educação para o Desenvolvimento, podemos encontrar o projeto 

“Voluntariado para o Mundo”, que segundo ORBIS (2008) consiste na organização, 

formação e envio de voluntários para países menos desenvolvidos, para missões no 

terreno. Uma vez lá, estes são integrados em vários projetos, entre eles destacam-se 

os projetos de educação como (o “One Child, One Future, e o projeto “O Meu sonho é 

estudar”) específicos da ORBIS, desenvolvimento sanitário, projetos de saúde, 

desenvolvimento económico, cultural e social entre outros. “Este projeto engloba todo 

o trabalho de voluntariado da ORBIS e ainda as ações de voluntariado que são 

desenvolvidas em Portugal quer em instituições concretas, quer no desenvolvimento 

de atividades e campanhas de sensibilização” (ORBIS 2008). 

 

1.8- Financiamento 

 

Os recursos financeiros da ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento têm origem 

essencialmente nas receitas dos seus projetos; também através de donativos de 

privados; quota dos sócios; linhas de financiamento nacionais e locais; alguns parceiros 

públicos e privados em Portugal (como a Câmara Municipal de Aveiro); e outros 

parceiros nos países em que atuam. Cumpre, no entanto, mencionar que a maioria 

destas parcerias não são de carater monetário, principalmente as dos países onde a 

ORBIS atua (ORBIS 2008).  

 

1.9- Recursos Humanos 

 

Os recursos humanos da ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento são 

compostos somente por colaboradores em regime de voluntariado, desde os membros 

da direção (responsáveis pela gestão da organização) até aos voluntários que estão 

encarregues pela dinamização e desenvolvimento de todos os projetos da ORBIS. 

Segundo Fernandes (2016, p.10) os voluntários são pessoas que de livre e espontânea 

vontade disponibilizam o seu tempo para contribuir em alguma causa ou projeto, sem 

receber dinheiro em troca. 
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A maioria dos voluntários que hoje se encontram na organização faziam parte 

do Serviço Diocesano de Animação Missionária (SDAM). Este serviço pertence a 

diocese de Aveiro, contudo, a ORBIS tem uma relação com o mesmo, que consiste 

basicamente, na formação de voluntários para serem integrados em projetos de 

cooperação para o desenvolvimento da ORBIS quando necessário (ORBIS 2008). 

Atualmente, a ORBIS não possui um sistema ou programa de recrutamento e seleção 

organizado e sistematizado. O processo de recrutamento e seleção sempre foi 

informal, o quer dizer que a organização recrutava os seus voluntários através do 

“passa palavras”. 

O recrutamento utilizado pela ORBIS é designado de recrutamento e círculos 

concêntricos. Este tipo de recrutamento baseia-se na rede de contactos que cada 

voluntário tem, ou seja, através da sua relação com pessoas conhecidas, amigos e 

familiares (Fernandes, 2016, p.37). 

 

2- Atividades desenvolvidas no âmbito do estágio 

 

Antes de começarmos a descrever as atividades realizadas no âmbito do estágio, 

importa mencionar que o referido estágio teve o seu início no dia 15 de outubro de 

2018 e término no dia 10 de junho cumprindo assim o estabelecido no acordo de 

protocolo de estágio assinado entre a Universidade de Aveiro e a ORBIS (entidade de 

acolhimento). Portanto, estamos a falar exatamente de oito meses e seis dias de muito 

trabalho, dedicação e aprendizagem. Durante este período as atividades de estágio 

decorreram de segunda à sexta durante a manhã e a tarde, com uma duração de oito 

horas por dia, com exceção dos meses de outubro, novembro e dezembro, em que, às 

terças-feiras, há aula da Unidade Curricular de Seminário de Integração e Orientação.  

Seguindo esta ordem de ideias, passaremos agora a apresentação das atividades 

desenvolvidas no âmbito do estágio curricular. De maneira a facilitar uma melhor 

compreensão das tarefas realizadas, adotou-se uma estratégia de divisão das 

atividades em categorias, classificadas pela estagiária como “desde as primeiras 

impressões” até ao” desenvolvimento de documentos específicos”. 
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a) Conhecer a organização (ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento) 

- Conhecer os valores e missão da ORBIS através da leitura das 

brochuras institucionais, materiais promocionais dos projetos, 

documentos arquivados e reuniões com a direção; 

 

- Ser capaz de, sucintamente, apresentar a ORBIS e definir a sua ação e 

principais objetivos. 

 

b) Apoiar nas tarefas administrativas 

- Manter contacto constante com a direção executiva da ORBIS e apoiar 

na comunicação com os membros da ORBIS; 

 

- Levantar e processar a correspondência da ORBIS; 

 

- Acompanhar e, quando aplicável, manter o contacto com as entidades 

parceiras da ORBIS, como a Câmara Municipal de Aveiro, ONG e 

entidades do distrito; 

 

- Entregar documentos no gabinete de contabilidade ou correios; 

 
- Pesquisar e tentar desenvolver um Programa de Recrutamento e 

Seleção de Voluntários; 

 
- Pesquisar sobre o Regulamento do voluntariado. 

 

c) Envolvimento na Plataforma dos Direitos Humanos em Aveiro 

- Representação da ORBIS nas atividades do programa para a 

comemoração do 70º aniversário da DUDH, quando possível e 

adequado; 

 

d) Coordenação de iniciativas dentro do âmbito de ação da ORBIS 
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- Coordenar e acompanhar iniciativas dinamizadas e propostas pela 

ORBIS; 

 

- Propor atividades à direção.  

 

e) Envolvimento e apoio nas iniciativas dinamizadas pelas equipas dos Projetos 

- Colaborar nas tarefas e atividades dinamizadas pelas diferentes equipas 

da ORBIS; 

 

- Preparação de apresentações sobre o projeto “O Meu Sonho é Estudar” 

e a ORBIS para turmas do ensino básico e secundário; 

  

- Com as mesmas turmas envolvidas no projeto “O Meu Sonho é Estudar”, 

trabalhar a temática dos DH, integrando o programa da Plataforma dos 

Direitos Humanos de Aveiro; 

 

- Abrir a loja do Comércio Solidário na sede da organização; 

 
- Fazer o inventário do Comércio Solidário; 

 

- Participar nas vendas do “Comércio Solidário” realizadas em eventos 

externos (Ex: Feira organizadas pela Câmara Municipal de Aveiro no 

Mercado Manuel Firmino); 

 

f) Criação de um esquema de associados da ORBIS 

- Acompanhar a definição do estatuto de sócio da ORBIS e as condições 

de associação à organização; 

 

- Atualizar a lista de sócios, mantendo um registo atualizado dos mesmos. 

 
- Criar uma Ficha de Sócios. 
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g) Participação em candidaturas a linhas de financiamento 

- Pesquisar oportunidades de financiamento em que a ação e objetivos da 

ORBIS e/ou dos projetos se enquadre; 

 

- Colaborar na redação e submissão das candidaturas às mesmas. 

 

h) Representação da ORBIS 

- Representar a ORBIS ou acompanhar a direção em eventos externos; 

 

- Apresentação na palestra sobre Acesso a água potável (em São Tomé 

e Príncipe), na escola José Estevão. 

 
- Participar no encontro diocesano das turmas de Religião moral católica, 

em Aveiro, para a divulgação do projeto do “O meu sonho é estudar. 

 

De um modo geral podemos dizer que este estágio permitiu a aquisição de muitos 

conhecimentos práticos do mundo do trabalho profissional, principalmente no ramo das 

ONGD, e a experiência adquirida durante este período com certeza servirá de guia e 

lição para o ingresso no atual mercado de trabalho. 

 

 

 

3- Metodologia de Investigação 

 

Este trabalho pressupõe a obtenção de resultados a partir do estudo do caso 

da ONGD ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento. Para Goode e Hatt (1969) o 

método de estudo de caso é uma forma de organização de dados de modo que o objeto 

de estudo não perca seu valor. Yin (1989) considera este método como um processo 

de investigação empírica em que compreende um planeamento, recolha, e análise de 

dados. Portanto, o autor considera que o estudo de caso se preocupa com fenómenos 

específicos e não generalizados. 
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Quanto à metodologia a adotar, Fortin (2000, p.13) refere que os dois métodos 

de investigação mais utilizados para a produção do conhecimento são, o método 

quantitativo e o método qualitativo. Contudo, para a realização deste estudo, o método 

qualitativo é o mais adequado, pois, de acordo com Fortin (2000. p.13), o método 

qualitativo corresponde a um processo sistemático que permite a recolha de dados 

observáveis e quantificáveis, e o seu principal objetivo é descrever ou interpretar os 

fenómenos e não simplesmente avaliá-los. Para além da revisão bibliográfica 

extensiva, a entrevista foi o instrumento de recolha de dados, pois, tal como refere 

Fortin (2000. P.13) dá-nos a possibilidade de fazer um estudo mais pormenorizado, ao 

abranger um número reduzido de pessoas, enquanto nos permite generalizar e 

controlar os resultados. 

 

4- Explicação da amostra e técnicas de recolha de informações 

 

Para este estudo, tive a oportunidade de entrevista alguns membros da direção 

da organização, assim como o antigo presidente da organização. Foram entrevistadas 

um total de 4 pessoas. A entrevista iria ser estendida também aos voluntários, mas 

devido a falta de tempo de ambos os lados, não foi possível.  

Antes de se proceder à entrevista propriamente dita foi elaborado um 

consentimento informado, de forma a obter a autorização prévia dos potenciais 

entrevistados. O consentimento informado foi enviado através do correio eletrónico, e 

os entrevistados tinham que depois disponibilizar por esta via as informações sobre a 

sua disponibilidade para uma entrevista. Em seguida, procedeu-se a elaboração de 

dois guiões de entrevista semiestruturado, onde foi feita a combinação de perguntas 

fechadas e abertas.  

As entrevistas foram gravadas mediante consentimento dos participantes, e os 

dados obtidos foram interpretados, analisados e discutidos com base nas informações 

sobre a temática do estudo, garantindo sempre a anonimidade dos participantes. 

 Neste estudo elaborou-se dois guiões de entrevista, um direcionado para a 

obtenção de informações acerca do surgimento da organização a ser estudada, e o 

outro direcionado para perceber ao processo de recrutamento e financiamento da 

organização em estudos e alguns problemas que a mesma enfrenta. Com o primeiro 

guião procedeu-se a entrevista com o antigo presidente da ORBIS- Cooperação e 
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Desenvolvimento e com o segundo guião procedeu-se a entrevista com os três 

membros da atual direção.  

  

Para a recolha de informações necessárias utilizou-se a técnica de entrevistas 

semiestruturadas. Dentro dos dois guiões elaborou-se um misto de perguntas, ou seja, 

metade diretas e metade mais abertas. Adotou-se esta estratégia de forma que os 

entrevistados se sentissem à vontade para responder não só à questão pedida, mas 

também a acrescentarem outras informações de possível interesse para a 

investigação, de forma que a entrevista não se tornasse monótona. 

 O primeiro guião contempla quatro perguntas relacionadas somente com o 

surgimento da organização. Já o segundo guião contempla duas categorias temáticas, 

uma relacionada com o processo de recrutamento e seleção da organização e a outra 

com a questão das linhas de financiamento (5 perguntas para cada categoria,). As 

entrevistas tinham uma duração de 15 minutos.  

  

  

5- Análise e discussão dos resultados 

 

De forma a melhor compreendermos algumas questões internas da ONGD em 

estudo, e conseguirmos alcançar os objetivos propostos anteriormente optou-se pela 

análise dos dois grandes temas abordados na entrevista com os três membros da 

direção atual da ORBIS.  

Nesta ordem de ideias, iremos tentar perceber como é que funciona o processo 

de recrutamento e seleção desta organização tendo como guia um estudo sobre ONG 

portuguesas levado a cabo por Monteiro et al. (2015).  

Neste sentido o foco a partir de agora será voltado a análise das duas categorias 

presentes no segundo guião, começando com o processo de recrutamento e seleção 

da ORBIS e terminando com o seu processo de financiamento. 

 

 

5.1- Processo de Recrutamento e Seleção 

 

As ONGD, ao contrário das organizações estatais e privadas, possuem como 

recursos humanos, os voluntários, ou seja, pessoas que de livre e espontânea vontade 
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disponibilizam o seu tempo, energia, vontade e disponibilidade para contribuir em 

alguma causa ou projeto, sem receber dinheiro em troca. A ORBIS- Cooperação e 

Desenvolvimento é um exemplo destes tipos de organizações.  

De acordo com Monteiro et al. (2015, p.22) existem algumas ONGD que 

desenvolvem o seu trabalho essencialmente através voluntariado, e têm poucos 

trabalhadores remunerados. Porém, também existem aquelas que recorrem somente 

aos colaboradores remunerados e utilizam o voluntariado apenas para enriquecer a 

sua atividade. Assim como a ORBIS também existem aquelas que que desenvolvem o 

seu trabalho somente através do voluntariado. 

 

 Uma das questões levantada durante a análise das entrevistas diz respeito ao 

facto da ORBIS não possuir um programa de recrutamento e seleção organizado e 

sistematizado para fazer face a questão do recrutamento de novos voluntários. 

Monteiro et al. (2015, p.21) também refere que algumas organizações estudadas 

indicaram não terem um departamento de recursos humanos nas suas instalações, o 

que dificulta em muito o recrutamento de novos membros.  

 Com a análise das entrevistas constatou-se que o recrutamento dos voluntários 

na ORBIS é feito de maneira informal, ou seja, os membros contactam amigos e 

conhecidos para se juntarem a causa da organização. Esta forma de recrutamento não 

é muito eficiente para a organização porque o processo acaba por ser sempre o 

mesmo. Por outras palavras, a abordagem é sempre a mesma assim como o público-

alvo (amigos e conhecidos), o que não permite chegar a pessoas mais qualificadas 

divido ao elevado nível de informalidade existente.  

 

Uma das perguntas do guião de entrevistas era sobre as principais dificuldades 

ou desafios encontrados ao longo deste processo, surpreendentemente, as respostas 

foram muito claras e diretas. O facto de os membros da organização trabalharem 

apenas em regime de voluntariado, e não terem profissionais a tempo inteiro, faz com 

que os mesmos fiquem limitados em desenvolver as atividades da organização, assim 

como os seus projetos. No entanto, foi declarado que a organização não possui 

recursos financeiros suficientes para contratar alguém a tempo inteiro. Por outro lado, 

e mais uma vez a falta de um processo de recrutamento e seleção estruturado e a 

dependência da ORBIS em relação aos voluntários que são formados pelo SDAM sem 

a presença da direção da ORBIS são apontados como barreiras para recrutar novos 
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membros para a organização. Ou seja, a ORBIS acompanha os voluntários durante 

todo o ano, mas não é responsável pela formação dos mesmos. 

Importa referir que a Direção da ORBIS tem completa consciência desta 

questão e reconhece a dificuldade em apresentar medidas inovadoras que possam ser 

concretizadas.  

 

Falta da parte da ORBIS o acompanhamento e disponibilidade para estar 

durante a formação dos voluntários pelo SDAM de forma a dar-lhes 

informações sobre a ORBIS, sobre os projetos que os mesmos podem 

participar, portanto esta falta de contacto de disponibilidade nossa tem 

afetado um bocadinho este processo. (Secretária Executiva da ORBIS- 

Cooperação e Desenvolvimento) 

 

Monteiro et al., (2015, p.21) refere que, algumas organizações também 

relataram terem dificuldades em encontrar pessoas competentes, motivadas e 

disponíveis a assumir as responsabilidades das funções de voluntário. “O mesmo autor 

justifica dizendo que as dificuldades sentidas pelas organizações no que se refere ao 

recrutamento de colaboradores qualificados estão associadas mais uma vez às 

dificuldades financeiras dassas instituições que não permitem o pagamento de salários 

muito elevados” (Monteiro et al, 2015, p.22). 

 

 A questão da formação dos voluntários também é importante e deve ser referida 

neste trabalho. Como vimos anteriormente, os voluntários da ORBIS passam por algum 

tipo de formação. Apesar de não ser algo estruturado e ela não estar presente para 

acompanhar, o processo acontece. De facto, a literatura (Monteiro et al. 2015, p.22) 

confirma que as organizações que desenvolvem o seu trabalho com base no 

voluntariado apontam a formação como sendo de extrema importância para o 

enriquecimento das competências dos voluntários.   

 

Os problemas que as ONGD enfrentam em relação a mão- de-obra voluntária, 

de facto restringe um pouco o trabalho que as mesmas desenvolvem. Contudo, a 

análise das entrevistas veio mostrar que para a ORBIS- Cooperação e 

Desenvolvimento os voluntários são recursos humanos de extrema importância, no 
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sentido em que se juntam a organização porque acreditam na causa que ela defende 

e no impacto que tem. 

 

Este entusiasmo que um voluntário tem pode não ser o mesmo do que 

alguém que é pago para estar a trabalhar na ORBIS. Portanto, acho que os 

voluntários devem sempre existir. (Secretária Executiva da ORBIS- 

Cooperação e Desenvolvimento) 

 

 Esta constatação não acontece somente na ORBIS, isto porque, segundo 

Monteiro et al., 2015, p.23) “várias ONG envolvidas no estudo referiram a importância 

que os voluntários têm na difusão do trabalho da organização junto da comunidade e 

na promoção da imagem da ONG. Por conseguinte, as alterações que se têm verificado 

no contexto económico por causa da crise, as dificuldades que se vive no mercado de 

trabalho, assim como algumas alterações sócio culturais têm dificultado a captação de 

voluntários em quantidade e com a qualidade pretendida” (Monteiro et al., 2015, p.23).  

 

5.1- Processo de Financiamento  

 

 Nesta seção iremos analisar a questão dos tipos de financiamento que a ORBIS 

recorre para desenvolver as suas atividades e os seus projetos. 

 Tanto o processo de estágio como a revisão da literatura permitem confirmar 

que o financiamento (ou a falta de financiamento) constitui um dos maiores desafios 

das organizações sem fins lucrativos da atualidade, principalmente para aquelas que 

vivem maioritariamente do financiamento público, pois este tem vindo a diminuir com o 

passar do tempo. Este cenário exigirá que estas organizações trabalhem a respeito da 

diversificação das suas fontes de financiamento (Monteiro et al., 2015, p.24), 

nomeadamente recorrendo a projetos, iniciativas governamentais, locais, etc. 

 

Os recursos financeiros da ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento consistem 

essencialmente em três categorias diferentes que são: i) a participação em feiras com 

vendas de produtos do seu projeto “Comércio Solidário”; ii) outros projetos da 

organização; donativos de privados; e iii) quotas dos sócios (atualmente inexistente) 

que são os Fundos Próprios; iv) linhas de financiamento nacionais e locais; e v) 

parcerias com algumas instituições públicas em Portugal (como a Câmara Municipal 
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de Aveiro, o Alto Comissariado para as Migrações); e outros parceiros nos países em 

que atuam que são os Fundos Públicos e Privados.  

 

 Atualmente a ORBIS conta com os fundos obtidos através dos seus projetos, 

onde uma parte é utilizada para desenvolver esses mesmos projetos, e a outra parte é 

usada para cobrir as despesas administrativas. A outra fonte de financiamento é o 

acordo com o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), e dentro deste acordo a 

mesma recebe uma pequena percentagem para colmatar algumas despesas da 

organização. A ORBIS também contava com o apoio dos sócios, mas deixaram de 

solicitar as quotas. A organização conta também com o apoio de particulares e o apoio 

da Câmara Municipal de Aveiro, que é um dos seus maiores parceiros.  

 Monteiro et al., (2015, p.24-25) aponta que, uma das dificuldades identificadas 

na questão dos fundos próprios das ONGD foi exatamente a falta de pagamento das 

quotas por parte dos sócios. Acontece que na maioria das vezes estas organizações 

têm um elevado número de associados, mas demonstram uma grande dificuldade em 

fazer com que os associados tenham as suas quotas regularizadas. O autor menciona 

ainda que, as ONG estudadas indicaram a parceria existente entre elas e os 

organismos locais da Administração Central (as Câmaras Municipais e as Juntas de 

Freguesia), como uma mais valia divido a sua eficácia e abertura. 

 

Outro ponto importante a ser mencionado diz respeito a captação de apoio 

financeiro do setor privado. A ORBIS ainda está a dar os primeiros passos em relação 

a esta questão, mas devido ao tipo de organização que é e ao tipo de mão-de-obra que 

possui (regime de voluntariado) ela não tem conseguido resultados otimistas. Todavia, 

e de acordo com Monteiro et al., (2015, p.23-24) muitas organizações relatam as 

dificuldades que têm não só na captação de apoios financeiros privados como também 

(para aquelas que já têm) a sua continuidade e manutenção. 

“As organizações que conseguem uma boa angariação de fundos privados mencionam 

que prestar contas e manter uma comunicação constante sobre os resultados das 

atividades desenvolvidas é primordial para a manutenção desses apoios” (Monteiro et 

al., 2015, p.24). 

 Relativamente as linhas de financiamento nacionais e europeus verificou-se por 

parte da ORBIS um grande interesse em poder candidatar-se às mesmas, no entanto, 
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para isso teriam de contratar alguém para trabalhar no processo de candidatura. Isto 

porque, como essas linhas de financiamento estão voltadas para projetos específicos 

das organizações, o processo é mais elaborado e são necessárias pessoas com 

formação específica para o fazer.  

 A principal dificuldade encontrada neste âmbito, de acordo com as informações 

obtidas nas entrevistas, está relacionada com a falta de tempo por parte dos membros 

da ORBIS e pelo facto de a organização não ter colaboradores remunerados. Portanto, 

o que acaba por acontecer é, ou a ORBIS não cumpre alguns requisitos; ou até há 

outros em que a ORBIS se enquadra, mas como os membros não têm disponibilidade 

e não têm alguém com formação na área a trabalhar a tempo inteiro, então não 

consegue candidatar. 

Além desta questão, verificou-se também que essas linhas de financiamento 

têm valores muito elevados e que por isso destinam-se a organizações maiores e mais 

estruturadas. Por outro lado, identificou-se a falta de clareza em algumas diretrizes 

para o preenchimento dos formulários das candidaturas, o que acaba por ser um 

obstáculo constante fazendo com que o processo de candidatura se torne demorado, 

burocrático, complexo e muito difícil. 

 

Nós competimos muitas vezes ao nível de associações como a HELPO, e, 

portanto, nós não temos hipótese nem estrutura para competir na mesma 

liga. (Tesoureira da ORBSI- Cooperação e Desenvolvimento) 

 

 Também Monteiro et al., ( 2015, p.24) cita que as ONG estudadas reconhecem 

que o processo de candidatura dessas linhas é difícil e dispendioso tanto em termos 

de tempo como de recursos, e ainda mencionam que existe um desnivelamento das 

políticas públicas, pois estas acabam por beneficiar as organizações maiores com 

projetos também maiores, deixando de lado organizações mais pequenas. 

 

6- Reflexões sobre os Resultados 

 

 Uma vez apresentados e analisados os resultados obtidos das entrevistas 

realizadas, passaremos a elaboração de uma síntese sobre as principais conclusões 

obtidas.  De lembrar que a análise foi feita tendo em conta duas categorias, o processo 
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de recrutamento e seleção, e o processo de financiamento da ONGD ORBIS- 

Cooperação e Desenvolvimento. 

Relativamente ao processo de recrutamento e seleção da ORBIS, pudemos 

verificar que, sendo uma ONGD, ela possui como recursos humanos, ou mão de obra, 

voluntários – única e exclusivamente. Como já é do nosso conhecimento, esta é uma 

das principais características das ONGD. Contudo, a literatura demonstra que em 

Portugal algumas ONGD utilizam tanto a mão-de-obra voluntária como a remunerada 

e que, a ORBIS tem algum espaço para trabalhar esta questão. 

 Em seguida verificou-se que a ORBIS, assim como a maioria das organizações 

sem fins lucrativos, não dispõe de um sistema ou programa organizado de gestão de 

voluntariado, e que no caso da organização em estudo o recrutamento dos voluntários 

é feito através de “passa palavra”. Foi também possível concluir que, o facto de a 

ORBIS só trabalhar em regime de voluntariado, afeta em demasia o seu desempenho 

geral, e a contratação de um funcionário a tempo inteiro seria muito importante para o 

desenvolvimento das suas atividades. Porém, este objetivo não está a ser conseguido 

devido à falta de recursos financeiros para tal. 

Apesar dos problemas que as ONGD enfrentam em relação a este tipo de recursos 

humanos, podemos confirmar que estas organizações reconhecem a importância que 

o voluntariado tem, não só para o desenvolvimento das atividades no seio das mesmas, 

como também para a sociedade civil. 

 No que diz respeito ao processo de financiamento da ORBIS constatou-se que 

o mesmo é obtido através de fundos próprios da organização, através de fundos 

públicos e privados. Resumidamente, os recursos financeiros da organização em 

causa resultam da participação em atividades de angariação de fundos organizadas 

pelo seu maior parceiro, nomeadamente, a Câmara Municipal de Aveiro, das doações 

de particulares, e do acordo que tem com o Alto Comissariado para as Migrações. Por 

outro lado, verificou-se a importância da captação dos recursos financeiros privados, 

como sendo algo que pode de alguma forma diversificar as fontes de financiamento 

das ONGD de um modo geral. 

 Por último, foi possível demonstrar com clareza o ponto de vista das 

organizações sem fins lucrativos em relação as linhas de financiamento disponíveis 

para as mesmas. De um modo geral apurou-se que a estas linhas de financiamento 
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destinam-se às grandes organizações e não às mais pequenas e que as candidaturas 

para as mesmas são demasiado complexas e burocráticas. Neste sentido, podemos 

dizer que seria de facto, importante e encorajador, encontrar mão-de-obra (voluntária 

ou não) capacitada para elaborar este tipo de ações, o que se torna realmente difícil 

com um sistema tão informal de seleção e recrutamento de candidatos.  

 

 
CONCLUSÕES  
 

Nos últimos tempos o terceiro setor ganhou um destaque muito grande devido 

às mudanças demográfica, económicas e sociais e também pela importância das suas 

atividades na sociedade. Neste trabalho foi estudado particularmente as organizações 

dedicadas ao desenvolvimento, ou seja, as ONGD envolvidas em cooperação nacional 

e internacional. Este tipo de organizações são enquadradas no quadro conceptual e 

teórico da cooperação internacional para o desenvolvimento que é una temática, como 

abordamos anteriormente, relativamente recente, mas já com alguns estudos na área 

das ciências sociais. As ONGD atuam em áreas que vão desde a saúde, educação, 

direitos humanos, até ao lobby e advocacy em torno das políticas de Cooperação para 

o Desenvolvimento. Contudo, apesar dos estudos realizados nas últimas décadas 

sobre as ONGD, pouco se sabe sobre o funcionamento interno destas organizações, 

principalmente no que diz respeito ao processo de recrutamento e seleção dos seus 

membros, a questão do seu financiamento, bem como a própria gestão das ONGD. 

Neste sentido, através do trabalho realizado neste documento pudemos 

constatar que existe uma relação de causa e efeito muito grande entre os recursos 

humanos, o financiamento e o desempenho organizacional de uma ONGD.  

Assim afirmamos porque, no caso particular da ORBIS- Cooperação e 

Desenvolvimento pudemos perceber que, o tipo de recursos humanos que ela possui 

limita tanto o bom desempenho da gestão da própria organização como também o 

desenvolvimento dos seus projetos. O financiamento se relaciona deste modo com a 

questão dos recursos humanos da ORBIS em particular, devido a escassez de 

recursos financeiros, que não permiti que a organização contrate mão-de-obra 

remunerada. Sendo assim, podemos perceber claramente que ter uma pessoa na 

organização a tempo inteiro faria toda a diferença. Desta forma, no que concerne ao 
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financiamento em geral, pudemos constatar que estes são escassos e pouco 

diversificados, e aqueles que existem não estão ao alcance destas organizações. 

Voltando para a questão dos recursos humanos das ONGD, é importante 

mencionar o facto de o papel do voluntário ser reconhecido e aplaudido não só pelas 

ONGD, mas também pelas entidades internacionais. Por isso, a necessidade de se 

criar programas de gestão de voluntariado dentro das ONGD, de forma a melhorar o 

cenário atual do voluntariado.  

No que diz respeito à gestão interna das ONGD de um modo geral, a literatura 

menciona “a importância da comunicação na divulgação não só do trabalho realizado 

por estas organizações, como também da divulgação da própria organização. 

Seguindo esta ordem de ideias, a literatura aponta a criação de redes e parcerias como 

forma de promover a aprendizagem mútua, a troca de experiências e boas práticas” 

(Monteiro et al., 2015, p.29). 

Não há sobras de dúvidas que o financiamento é um dos maiores problemas 

das organizações sem fins lucrativos da atualidade. Nos últimos anos tem-se 

presenciado por um lado, a propagação do número de organizações sem fins lucrativos 

em Portugal, e por outro lado, a diminuição das fontes de financiamento para as 

mesmas, estes dois cenários são cada vez mais preocupantes, e exigirá que as 

organizações arranjem formas de se diferenciarem umas das outras (Monteiro et al., 

2015, p.24). 

Em suma, vale salientar que os estudos que foram e têm sido levados a cabo 

sobre as organizações do terceiro setor, se apresentam muito importantes e úteis para 

a compreensão de diversos aspetos deste fenómeno. Contudo, ainda existe um 

caminho muito longo a percorrer no que diz respeito à quantidade e qualidade de 

informações existentes sobre o assunto. 

Por fim, é importante ressaltar que o estágio realizado na ORBIS- Cooperação e 

Desenvolvimento permitiu a aquisição de muitos conhecimentos práticos do mundo do 

trabalho profissional no âmbito da cooperação (nacional) e internacional, 

principalmente no ramo das ONGD.  Assim o mesmo contribuiu para que os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula fossem colocados em prática, e a 

experiência adquirida durante este período com certeza servirá de guia e lição para o 

ingresso no atual mercado de trabalho. 

 

 



49 

 

 

1- Recomendações 

 

Tendo em conta o resultado do estudo, a literatura consultada e tudo o que foi 

referido, serão apontadas algumas indicações para a ONGD estudada, que também 

poderão ser replicadas para aquelas de pequena dimensão, de forma a reduzirem 

alguns problemas identificados ao longo deste trabalho. 

No que concerne a questão dos recursos humanos das ONGD, seria importante 

tentar a contratação de mão-de-obra remunerada em regime de part-time. Esta 

abordagem permitiria a organizações pequenas cobrirem a despesa de apenas um 

funcionário, além disso, ficaria mais barato pelo facto de o funcionário só ter que fazer 

metade das horas.  

De facto, o funcionário não estaria na organização todos os dias, no entanto, a 

quantidade de horas e os dias de trabalho realizados por aquele funcionário seria 

relativamente maior que o tempo que um voluntário dispensaria numa semana. 

Portanto, seria uma aposta razoável para aquelas organizações que precisam de 

alguém fixo na organização. 

Por fim, seria importante aproveitar o potencial dos fundos próprios para a 

criação de negócios sociais. Também seria interessante apostar no desenvolvimento 

de competências ao nível da elaboração de candidaturas as linhas de financiamento 

de projetos (nacionais e europeus) (Monteiro et al., 2015). 

 
 

2- Limitações do estudo e pistas para investigações futuras 

 
Depois de concluído este trabalho, é importante referirmos algumas limitações 

encontradas ao longo do caminho e apontar pistas que podem ser seguidas para uma 

melhor investigação.  

 Em primeiro lugar, este estudo foi feito em torno de uma única organização, 

envolvendo um pequeno número de pessoas e com um número reduzido de perguntas. 

Portanto, seria interessante que pesquisas futuras envolvessem um maior número de 

pessoas e temas, de forma a que os resultados fossem extrapolados a um número 

maior de organizações.  
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 Outro ponto a ser mencionado está relacionado ao facto de não se ter 

entrevistado os voluntários da organização. Para pesquisas futuras seria importante 

abranger este segmento, pois poderia se perceber as motivações destes para 

desempenhar o papel que têm, e até mesmo a opinião dos mesmos sobre a questão 

do voluntariado.  Por último, outra tarefa que seria interessante desenvolver diz respeito 

à forma como as ONGD encarram a questão do financiamento no contexto atual. 
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Anexo I 

 
Entrevista ao Ex-Presidente da ORBIS- Cooperação e 

Desenvolvimento 
 

 ÂMBITO 

No âmbito da realização de um estágio na ONGD ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento, 

e consequente elaboração de um relatório para a obtenção do grau de Mestre em 

Administração e Gestão Pública, pela Universidade de Aveiro, pretende-se aproveitar o 

trabalho desenvolvido em contexto de estágio, e as pesquisas efetuadas aquando deste 

tempo, para efetuar um estudo empírico, tendo em mente a organização onde decorreu o 

estágio como estudo de caso. Será levada a cabo a análise em torno do papel das ONGD no 

âmbito da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (e outros conceitos 

relacionados), focando mais especificamente nos recursos humanos e no financiamento 

deste tipo de organizações.  

Neste sentido, será entrevistado o Ex-Presidente da organização de forma a recolher 

informações detalhadas sobre o surgimento da ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento, e 

a sua opinião sobre a atual situação da organização. De mencionar que será garantida a 

confidencialidade dos dados do entrevistado. 

 

GUIÃO 

A História do surgimento da OEBIS- Cooperação e Desenvolvimento 

 

1- Como surgiu a ideia de criar a ORBIS- Cooperação e desenvolvimento? 

2- Porquê o nome ORBIS- Cooperação e desenvolvimento? 

3- Quais foram as principais dificuldades sentidas na altura? 

4- Em termos de arranjar pessoas ou voluntários interessados na missão da Obis, quais 

foram os maiores desafios? 

5- De acordo com a sua formação e experiência profissional, considera que a ORBIS 

poderia funcionar doutra forma, em termos de recursos humanos e financiamento 
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Anexo II 
 

 

 

Entrevista aos membros da direção da ORBIS- Cooperação e 

Desenvolvimento 

 

 

ÂMBITO 

No âmbito da realização de um estágio na ONGD ORBIS- Cooperação e Desenvolvimento, e 

consequente elaboração de um relatório para a obtenção do grau de Mestre em Administração e 

Gestão Pública, pela Universidade de Aveiro, pretende-se aproveitar o trabalho desenvolvido em 

contexto de estágio, e as pesquisas efetuadas aquando deste tempo, para efetuar um estudo empírico, 

tendo em mente a organização onde decorreu o estágio como estudo de caso. Será levada a cabo a 

análise em torno do papel das ONGD no âmbito da Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (e outros conceitos relacionados), focando mais especificamente nos recursos 

humanos e no financiamento deste tipo de organizações.  

Portanto, serão entrevistados os membros da direção da ORBIS, de forma a obtermos informações 

acerca do processo de recrutamento e financiamento da organização e opinião dos mesmos sobre 

alguns problemas que a mesma enfrenta, seguidamente com sugestões de melhoria. De mencionar 

que será garantida a confidencialidade dos dados dos entrevistados. 

 

GUIÃO 

1º Grupo de perguntas: Processo de Recrutamento e Seleção 

 

 
1- A ORBIS é uma organização que opera com base em colaboradores em regime de 

voluntariado, como funciona a questão do recrutamento e seleção dos voluntários? 

 

2- Quem é envolvido nesse processo, e como é que decorre? 

 

 

3- Quais são as principais dificuldades ou desafios encontradas ao longo deste processo? 

 

4- Considera que a missão e os objetivos da organização poderão não ser totalmente 

concretizados pelo facto da ORBIS trabalhar apenas com colaboradores em regime de 

voluntariado? 
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5- Que outra hipótese considera – em termos de gestão de recursos humanos e/ou 

enquadramento jurídico – que possam ajudar ONGD como a ORBIS a operacionalizar as 

suas ações/projetos/missão. 

 

2º Grupo de perguntas: Processo de Financiamento 

 
 

1- Como funciona a ORBIS em termos de financiamento? Ou seja, que tipo de financiamento 

a ORBIS recorre para desenvolver as suas atividades/projetos? 

 

2- Quais são as principais dificuldades encontradas neste âmbito? Há diferenças no tipo de 

candidaturas, como por exemplo requisitos, dificuldades, a linhas de financiamento públicas 

nacionais ou europeias, e/ou apoio privado? 

 

3- Qual é a sua opinião sobre os processos de candidaturas dessas linhas de financiamento? 

 

4- Considera que essas linhas de financiamento favorecem ou, pelo contrário, penalizam as 

ONG mais pequenas ou projetos mais pequenos? 

 

5- Na sua opinião, qual seria a melhor forma de garantir que organizações mais pequenas ou 

com projetos mais pequenos possam ter acesso a financiamento para concretizarem os seus 

objetivos? 
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Anexo III 

 

 

 
 

Universidade de Aveiro 

Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 
                                         
 
 

Caro (a) Participante:  

 

No âmbito do estágio curricular do Mestrado em Administração e Gestão Pública da Universidade 

de Aveiro, o relatório de estágio intitulado “REDES DE COOPERAÇÃO, AÇÃO E 

EDUCAÇÃO: O CASO DA ONGD ORBIS-COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO”, tem 

como objetivo estudar o papel das ONGD no âmbito da Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento e outros conceitos associados a este tema. De forma a enriquecer este estudo, a sua 

participação via entrevista presencial é essencial. 

 

Todas as informações prestadas são confidenciais e anónimas, servindo exclusivamente para os fins 

da investigação em causa. A sua participação é voluntária e em qualquer altura poderá recusar 

continuar a participar. 

 

 

Agradeço deste já pela sua participação que reconheço ser de grande importância. 

 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO  

 

Após ter tomado conhecimento dos objetivos da investigação, declaro que aceito participar 

voluntariamente na mesma e que permito a utilização dos dados recolhidos. 

 

 Sim                                   Não  

 

Data: __/__/____ 

 

Djamira Moreira Cosme  
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