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Editorial
Voluntariado - uma aposta que muda a vida
Dedicar algum tempo da nossa vida ao serviço de uma causa que diz
respeito aos outros e não a nós mesmos, de forma gratuita e
comprometida, é uma oportunidade de descobrirmos, no concreto, o
que é ser cidadão.
Lidamos quotidianamente com fracturas da sociedade actual, temos
consciência de que muitas poderão ser combatidas através de políticas
sociais adequadas, mas devemos assumir, cada vez mais e mais
empenhadamente a nossa responsabilidade directa na recuperação do
tecido social - e esse objectivo podemos atingi-lo, em grande parte,
através de percursos de voluntariado.
O voluntariado é uma experiência humana de solidariedade e serviço à
comunidade, uma ocasião de rentabilizar competências em prol dos
outros, seja qual for a área de intervenção em que é realizado.
Podemos assim afirmar que o voluntariado é uma aposta - uma aposta
que muda a vida dos outros mas também a nossa.
Elza Chambel
Presidente do CNPV

PARA BREVE
Até 30 de Setembro
Programa Voluntariado Jovem para as florestas que
vai decorrer até dia 30 de Setembro.
Para mais informações contactar: Delegação
Regional de Lisboa do Instituto Português da
Juventude
Telefone: 21 892 08 00
E-mail: ipj.lisboa@ipj.pt
Http:// www.juventude.gov.pt

4 a 7 de Outubro na Polónia
16 th European Workshop of Volonteurope
Euro Voices: Hearing from Active Citizens in Europe
Inscrição: E-mail: aneagle@csv.org.uk
htpp:// www.volonteurope.org.uk
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Breves
Conferência “ Por um desenvolvimento
global e solidário - um compromisso
de cidadania ”
A Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP)
organizou no passado mês de Maio, dias 25 e 26,
no auditório do Colégio S. João de Brito em
Lisboa, uma conferência sob o tema “Por um
desenvolvimento global e solidário - um
compromisso de cidadania ” que teve como
objectivo uma ampla reflexão e discussão sobre a
erradicação da pobreza em Portugal e no
Mundo.
A sessão de abertura contou com as intervenções
da Dra. Manuela Silva, Presidente da CNJP, do Dr.
Silva Lopes, Presidente do Conselho de
Administração do Montepio Geral e ainda de
Pierre Sané, subdirector da UNESCO, que
abordou o tema “Desenvolvimento global e
solidário: que lugar para a cidadania”. Seguiramse os painéis: “Desenvolver sem excluir uma
opção de cidadania ”, “ Erradicar a pobreza em
Portugal - um compromisso nacional ” e “ Reduzir
a pobreza no Mundo tarefa possível e inadiável ”.
A CNJP organizou ainda 2 iniciativas no âmbito
desta conferência: a preceder o início dos
trabalhos decorreu um fórum de jovens com o
manifesto objectivo de os sensibilizar para esta
problemática e, paralelamente à conferência,
teve lugar uma exposição, através de uma
mostra das actividades de várias instituições.
O Conselho Nacional para a Promoção do
Voluntariado (CNPV) convidado para a
conferência, esteve presente nesta exposição,
com a finalidade de divulgar a sua actividade e
sensibilizar para a prática do voluntariado.

MONTIJO e ENTRONCAMENTO
Inauguram Bancos Locais de
Voluntariado
Foi apresentado no passado dia 22 de Junho,
através de uma sessão pública, o Banco Local de
Voluntariado do Entroncamento, uma iniciativa
conjunta da Associação Voluntariado e Acção
Social do Entroncamento e da Câmara Municipal
do Entroncamento.
De igual modo, no passado dia 19 de Abril, o
Município do Montijo, levou a efeito uma
apresentação do Banco Local de Voluntariado
do Montijo, que decorreu nas instalações da
Casa do “ Ambiente ”, e que reuniu
representantes de diversas Instituições do
Concelho, técnicos e voluntários, entre outros.

Voluntariado em destaque
A Fundação Eugénio de Almeida, em Évora, organizou no
passado dia 19 de Junho, um Encontro sobre Voluntariado
em que participaram diversos representantes de instituições
socias e culturais do Distrito, bem como voluntários.
Na abertura dos trabalhos, Maria do Céu Ramos, Secretária
Geral da Fundação, realçou a forte aposta da Fundação
no voluntariado ao afirmar que "A Fundação acredita no
voluntariado enquanto paradigma de participação cívica
e social; acredita no seu potencial de transformação
efectiva na solução dos problemas".

Um dos pontos altos do programa, foi o painel de
testemunhos que deu a conhecer as experiências vividas
por algumas voluntárias que realizaram sessões de
animação em torno do livro, para crianças e idosos, visitas
guiadas à biblioteca, etc.
O Voluntariado de proximidade foi o fio condutor da última
parte do programa , que incluiu duas mesas temáticas
sobre núcleos de voluntariado de proximidade e a gestão
do voluntariado. Estes voluntários desenvolvem a sua
actividade a nível local, dando apoio pessoal e social a
pessoas, familias ou instituições.

Também , Fernando Nunes Canha da Silva, Administrador
da Fundação Eugénio de Almeida, deu a conhecer aos
participantes do encontro as linhas orientadoras do
trabalho daquela Instituição para uma nova dinâmica do
voluntariado.

Actividades

Fundação Eugénio de Almeida promove debate sobre Voluntariado

Durante este Encontro foi apresentado o projecto "
Voluntariado Cultural e a Biblioteca" e foi igualmente feita
uma síntese das actividades desenvolvidas: “Pontes de
Leitura e Prazer em Conhecer”.

Encontro de Experiências de Intervenção Social em Projectos de Voluntariado de Apoio a Idosos
Realizou-se no passado dia 24 de Maio, o “Encontro de
Experiências de Intervenção Social em Projectos de
Voluntariado de Apoio a Idosos”, organizado pela Liga
Portuguesa dos Deficientes Motores (LPDMCRS) e o Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), nas
instalações do referido Instituto, no Pólo Universitário da
Ajuda.
Com este Encontro, em que estiveram em destaque os
projectos de voluntariado “Afectos - Voluntariado Jovem”
(Centro de Saúde de Queluz), “Viver Saudável” e Terceira
(C)Idade (ONG “Médicos do Mundo-Portugal” ) e
“Comunidade Solidária” (LPDM Centro de Recursos Sociais
e
Junta de Freguesia da Ajuda) pretendeu-se,
fundamentalmente, a partilha e divulgação de boas
práticas no respeitante ao apoio a idosos, levado a efeito
por voluntários.
Foi dado especial ênfase à importância de se proceder à
avaliação dos projectos, com o objectivo de aferir do seu
ajuste aos destinatários, consubstanciado no grau de

Campanha Pirilampo Mágico 2007
Decorreu no passado dia 3 de Maio, pelas 17h, no Auditório
do Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva, na EXPO em
Lisboa, a sessão de abertura da Campanha do Pirilampo
Mágico 2007.
A sessão, tal como no ano transacto, teve o alto patrocínio
da Exma. Sra. Dra. Maria Cavaco Silva. A mesa de honra
contou ainda com as presenças de Idália Moniz, Secretária
de Estado Adjunta e da Reabilitação, Rosália Vargas,
Directora do Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva,
Gonçalo Reis, Administrador da RTP, Mário Aboim,
Presidente da FENACERCI, Manuel Heitor, Secretário de
Estado da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior e Rui
Pego, Director de Programas da Antena 1, 2 e 3.
Esta Campanha anual, que este ano decorreu de 5 a 26 de
Maio, teve como finalidade, para além da angariação de
fundos, como forma de colmatar os défices que subsistem
nas diversas CERCI`S, sensibilizar e informar a comunidade
sobre a problemática da deficiência mental, visando uma
mudança de atitude que permita uma melhor integração
da pessoa com deficiência na sociedade.

satisfação dos mesmos. No caso do Projecto
“Comunidade Solidária”, a avaliação foi realizada por um
aluno do ISCPS, do curso de Política Social, em sede de
estágio curricular.
Nos dois anos de vigência do Projecto “Comunidade
Solidária” foram habilitados 39 jovens, maioritariamente
estudantes do Pólo Universitário da Ajuda, enquadrados
pela Bolsa de Voluntariado da Ajuda, para a prestação
de cuidados formais a idosos, num total de 42 utentes. O
apoio aos idosos exigiu encontros e visitas domiciliárias
semanais, com a duração mínima de 2 horas.
Mostraram-se, ainda relevantes neste Encontro, a
comunicação do Prof. Fausto Amaro sob o título
“Isolamento e Solidão na População Idosa - Voluntariado
como Estratégia de Intervenção”, bem como a da Drª
Paula Vicente sobre “A Importância da Avaliação em
Projectos de Voluntariado”. Ambos os oradores são
docentes do ISCSP.

As palavras proferidas, por todos os presentes, vêem
reforçar a intenção de levar à sociedade uma mensagem
de solidariedade para com as pessoas com deficiência
mental ou multidificiência e, simultaneamente, apoiar as
organizações sem fins lucrativos que lhes prestam apoio.
A festa de encerramento desta campanha, teve lugar no
dia 28 de Maio no Casino do Estoril e contou com a
presença de vários artistas nacionais, que ao longo dos
anos têm contribuído com o seu testemunho e dedicação
para a Campanha Pirilampo Mágico.
É sempre com muita alegria que reencontramos os
inúmeros amigos que ao longo destes 21 anos abraçam
esta causa.

Mário Aboim
Presidente da FENACERCI
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Notícias do CNPV

Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado
Integra o Centro Europeu de Voluntariado
O European Volunteer Center (CEV) é uma
Associação Europeia de Organizações de
Voluntariado (com sede em Bruxelas), que tem como
objectivo ser uma voz activa para o Voluntariado e
fortalecer as condições do seu exercício, orientadas
para a sua promoção de forma a torná-lo mais eficaz.
Os seus membros são centros nacionais e regionais de
voluntariado, cujos objectivos principais são o apoio,
desenvolvimento e promoção do voluntariado e
organizações nacionais e regionais, que apoiam,
desenvolvem e/ou promovem o voluntariado num
campo especializado.
Os membros do CEV representam milhares de
organizações de voluntariado: associações e outros
grupos comunitários e de voluntariado a nível local,
regional e nacional. O CEV não tem membros
individuais.

central, promovendo a troca de políticas, práticas e
informações sobre voluntariado. Providencia ainda
uma ligação em rede entre os seus membros e
organiza conferências, seminários, workshops, bem
como outras actividades.
Este Centro é ainda membro da IAVE (International
Association for Volunteer Effort) e da Social Platform.
O Conselho Nacional para a Promoção do
Voluntariado (CNPV) passou a integrar este Centro
como membro efectivo desde Março deste ano,
tendo já, nessa qualidade, participado num seminário
que decorreu na Macedónia, de 7 a 11 de Março e na
Assembleia Geral, que teve lugar em Paris, nos dias 23 e
24 do mesmo mês.
Para mais informações consultar o site
http:// www.cev.be

O CEV canaliza as prioridades e as preocupações
colectivas dos seus membros para as instituições da
União Europeia. Actua também como um fórum

Confederação Portuguesa do Voluntariado
Foi formalmente constituída a Confederação
Portuguesa do Voluntariado (CPV) por escritura
pública no dia 19 de Janeiro de 2007, publicada em
Diário da República, II Série, anúncio (extracto) n.º
3171.
A Confederação tem como finalidade representar os
voluntários de Portugal e as respectivas
organizações, quaisquer que sejam os seus domínios
de actividade e contribuir para a defesa dos
respectivos direitos e interesses, através do exercício
das actividades.
A CPV tem igualmente como objectivos específicos:

! Preservar e actualizar a identidade do
Voluntariado;
! Cooperar com as organizações federadas;
! Actuar na cooperação entre as organizações de
voluntariado e entre estas e outras entidades;
! Intensificar o papel do voluntariado na sociedade
portuguesa.
A CPV, cuja sede é em Lisboa na Praça Pasteur n.º 112ºEsq. (sede provisória), tem âmbito nacional e durará
por tempo indeterminado.

! Representar os voluntários de Portugal;

Federação Nacional de Voluntariado em Saúde
A 21 de Maio deste ano, foi constituida por escritura
pública, a Federação Nacional de Voluntariado em
Saúde - FNVS com sede social no Porto e por tempo
indeterminado.
A nova Federação é uma Associação sem fins
lucrativos, representativa de Ligas, Associações de
Voluntários e Amigos de Hospitais, Centros de Saúde
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e outras unidades e tem como objectivos:
! A preservação da identidade do voluntariado no
dominio da saúde;
! A representação das organizações que integra,
quer na mobilização para o voluntariado, quer na
melhoria das competências desse voluntariado,
dada a especificidade.

Este Curso, composto por duas partes - Iniciação
(Maio/Junho) e Trabalho com Populações Especificas
(Outubro a Dezembro), é uma iniciativa da Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra, e tem como objectivos
sensibilizar os alunos para:
! A especificidade do trabalho voluntário, em
referência ao trabalho profissional;
! A compreensão dos pressupostos éticodeontológicos do trabalho voluntário e do estatuto
do voluntário;
! A preparação psicológica para o trabalho
voluntário;
! O delineamento de uma carta de compromisso e de
planeamento da actividade voluntária;
! A preparação para o desenvolvimento de
actividades de animação cultural e educativa;

! A compreensão do perfil de voluntariado em
função das populações alvo e das instituições de
enquadramento.
A primeira parte, Iniciação, contou com os seguintes
módulos: “ Relacionamento Interpessoal ”, “ Formar
para o Voluntariado ” e “ Ser Voluntário ”. A
apresentação destes módulos, levada a efeito no
passado dia 29 de Maio, esteve a cargo do Conselho
Nacional para a Promoção do Voluntariado (CNPV),
sendo que os restantes, da segunda parte - Trabalho
Voluntário com populações especificas, a realizar a
partir de Outubro, terão como temática: “ Ser
Voluntário com populações idosas ”, “ Ser Voluntário
com população infantil e juvenil institucionalizada ” e
“ Ser Voluntário com doentes ”.
Podem frequentar este Curso, que decorre nas
instalações do Auditório do Departamento de
Matemática, todos os alunos da FPCE - UC das três
licenciaturas, com idade igual ou superior a 18 anos.

Notícias do CNPV

Iº Curso de Preparação para o Voluntariado Universitário

17ª Acção de Formação em Vila Real de Trás-os-Montes
Decorreu em Vila Real, a 17ª acção de formação para formadores em voluntariado (19 e 20 de Junho) que o
Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado tem vindo a promover em diversos distritos e que se tem
revelado de extrema importância, uma vez que permitem dotar os potenciais formadores com conhecimentos
aprofundados nesta área.
Esta acção, organizada em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Vila Real, contou com a
participação de Câmaras Municipais, Organizações Promotoras de Voluntariado, responsáveis de Bancos Locais
de Voluntariado, entre outras e foram dinamizados vários módulos, entre os quais: " O Percurso Histórico do
Voluntariado ", " O Voluntariado na União Europeia " e " Motivações e Gestão de Programas de Voluntariado ".
O CNPV prevê dinamizar até ao final deste ano, mais 4 acções nos distritos de Braga e Bragança e nas Regiões
Autónomas dos Açores e Madeira, por forma a cobrir todo o País.

Formação aos Voluntários da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) tem
vindo a promover ao longo deste ano, acções de
formação para os voluntários da própria Instituição
com a finalidade de lhes proporcionar uma formação
inicial, através do conhecimento da história, cultura,
organização e programas de acção da instituição e
também da abordagem de temas de interesse
relacionados com o voluntariado.
O Conselho Nacional para a Promoção do
Voluntariado, através do Núcleo de Apoio Técnico, tem
vindo a colaborar com a SCML nesta formação inicial,
nomeadamente com o módulo “ O Enquadramento
jurídico do voluntariado”.

Estes voluntários tem ainda acesso a formação
contínua, que visa a permanente actualização dos
conhecimentos adquiridos e uma reflexão sobre a
adequação da acção desenvolvida.
Estas acções, amplamente participadas e com
carácter mensal, tiveram o seu inicio em Janeiro de
2007 e terminarão no final deste ano e visam,
sobretudo, contribuir para a melhoria da prática do
voluntariado.
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Voluntariado em acção

UM ANIVERSÁRIO DIFERENTE

AO SERVIÇO DE QUEM MAIS PRECISA

O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
(IGFSS) comemorou o seu 30.º aniversário com a
realização de uma acção de voluntariado numa das
instituições beneficiárias do seu Programa de
Responsabilidade Social, a Ajuda de Mãe, em Lisboa.

nos pareceu pequena mas que irá contribuir para a
felicidade das pessoas que mais precisam». A SIC
Notícias esteve no local e realizou uma reportagem
em que foi manifesta a grande satisfação dos
voluntários.

Em vez de uma sessão comemorativa, mas aplicando
a verba que lhe estava destinada, assinalou-se a data
pintando o interior das instalações da Ajuda de Mãe,
com recurso ao trabalho voluntário de 50
colaboradores do IGFSS. As instalações que o IGFSS
ajudou a pintar estavam a precisar de uma
recuperação para que o apoio social a mães
adolescentes e carenciadas continuasse a ser
prestado em condições de conforto.

A Ajuda de Mãe dá apoio a jovens raparigas, até
aos 18 anos, em situação de carência ou exclusão
social, que na adolescência já são mães. O apoio
que lhes é prestado situa-se nas áreas escolar,
profissional e sócio-cultural, no sentido de as ajudar a
construir um futuro e de aprenderem a educar e a
saber tomar conta dos seus filhos e até mesmo a
desenvolverem uma nova profissão ou a terminarem
a sua escolaridade.

Para Marta Manalvo, uma das participantes nesta
acção de voluntariado, foi «muitíssimo gratificante
poder colaborar, em equipa, numa tarefa que a nós

O IGFSS gere os recursos consignados no orçamento
da Segurança Social, que ascendem a cerca de 23
mil milhões de euros, abastecendo diariamente 30
instituições públicas. Em 2006 lançou um Programa
de Responsabilidade Social com 10 medidas, entre
as quais a recolha, junto dos seus 450 funcionários,
de mais de uma tonelada de donativos para cinco
instituições.

Rui Fiolhais
Presidente do Comité de Responsabilidade Social do IGFSS
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Sinopse Legislativa
VOLUNTARIADO, ASSOCIATIVISMO E OUTROS
Portaria n.º 421/2007, de 16 de Abril, I Série, n.º 74:
Fixa os montantes das prestações por encargos
familiares bem como das prestações que visam a
protecção das crianças e jovens com deficiência e/ ou
em situação de dependência. Revoga a Portaria nº
132/2006, de 16 de Fevereiro.
Portaria n.º 488/2007, de 23 de Abril, I Série, n.º 79:
Cria a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do
Concelho de Viana do Alentejo.
Resolução da Assembleia da República n.º 17/2007, de
26 de Abril, I Série, n.º 81:
Sobre a iniciativa “Parlamentos unidos para combater a
violência doméstica contra as mulheres”.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 67/2007, de 9 de
Maio, I Série, n.º 89:
Cria a estrutura de missão Agência Nacional para a
Gestão do Programa de Aprendizagem ao Longo da
Vida e designa os Ministros do Trabalho e da
Solidariedade Social, da Educação e da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior como as autoridades
nacionais de referência para a execução e gestão do
Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida 20072013, nos termos e para os efeitos do disposto na
Decisão nº 2006/1270/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 15 de Novembro.
Despacho n.º 8392/2007, de 10 de Maio, I Série, n.º 90:
Cria a comissão de acompanhamento do novo regime
jurídico de protecção no desemprego.
Despacho n.º 8393/2007, de 10 de Maio, I Série, n.º 90:
Determina a criação do Plano DOM - Desafios,
Oportunidades e Mudanças, de âmbito nacional, com
o objectivo de implementar medidas de qualificação
da rede de lares de infância e juventude.
Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de Maio, I Série, n.º 90:
No desenvolvimento da lei nº 4/2007, de 16 de Janeiro,
aprova o regime de protecção nas eventualidades
invalidez e velhice dos beneficiários do regime geral de
segurança social.

Declaração de Rectificação RCM n.º 42/2007, de 25
de Maio, I Série, n.º 101:
De ter sido rectificada a Portaria nº 421/2007, dos
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e
do Trabalho e da Solidariedade Social, que fixa os
montantes das prestações que visam a protecção das
crianças e jovens com deficiência e ou em estado de
dependência e que revoga a Portaria nº 132/2006,
publicada no Diário da República, 1ª série, nº 74, de 16
de Abril de 2007.
Anúncio (extracto) n.º 3171, de 31 de Maio, II Série, n.º
105:
Criação da Confederação Portuguesa do
Voluntariado.
Aviso (extracto) n.º 9934/2007, de 31 de Maio, II Série,
n.º 105:
Associação Portuguesa de Cidadania Activa.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 77/2007, de 4 de
Junho, I Série, n.º 107:
Cria a Comissão Interministerial para as Políticas da
Juventude.

Voluntariado e Associativismo

Abril a Junho de 2007

Portaria n.º 742/2007, de 25 de Junho, I Série, n.º 120:
Fixa os valores dos coeficientes de revalorização a
aplicar na actualização das remunerações que servem
de base de cálculo às pensões iniciadas durante o ano
de 2007.
Despacho n.º 14019/2007, de 3 de Julho, II Série, n.º 126:
Criação do Conselho de Gestão do Sistema de
Informação e gestão da oferta educativa e formativa
(SIGO).
Despacho n.º 14018/2007, de 3 de Julho, II Série, n.º 126:
Nomeação dos membros do Conselho Nacional de
Segurança Social.
Aviso n.º 12062/2007, de 4 de Julho, II Série, n.º 127:
Entrada em circulação da moeda corrente
comemorativa de Euro 2, alusiva à presidência
portuguesa do Conselho da União Europeia.

Correio do Leitor
Caro(a) Leitor(a)
A Redacção do Boletim “Voluntariado, hoje” gostaria de receber testemunhos dos leitores sobre o
mesmo.
Criámos este espaço para si e contamos com a sua colaboração empenhada!
Pode enviar os seus contributos para:
Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado
Rua Castilho, 24 - 4 º andar
1250-069 Lisboa
E-mail: m.gabriela.dantas@seg-social.pt
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Agenda
17 de Maio
I Seminário “ Deambulações pela Solidão”
Associação Coração Amarelo
Fundação Calouste Gulbenkian - Lisboa
22 e 29 de Maio e 12 de Junho
I Curso de Preparação para o Voluntariado Universitário
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra
24 de Maio
Encontro de Experiências de Intervenção Social em
Projectos de Voluntariado de Apoio a Idosos
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Pólo Universitário da Ajuda - Lisboa
25 de Maio de 2007
Encontro “O Voluntariado no nosso Hospital”
Liga dos Amigos do Centro Hospitalar de Gaia
Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia
25 e 26 de Maio
Conferência “Por um desenvolvimento global e solidário
Um compromisso de cidadania”
Comissão Nacional Justiça e Paz - Colégio S. João de Brito
em Lisboa
28 de Maio
Acção de sensibilização na área da cidadania e
Bancos Locais de Voluntariado
Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo
e Projecto SOS Progride
31 de Maio
Acção de beneficência com uma palestra sobre “ O papel
e força do voluntariado para a inclusão social”
Clube Gaivotas da Torre - Cascais
31 de Maio, 1 e 2 de Junho
VIII Congresso Nacional das Misericórdias
União das Misericórdias Portuguesa
Universidade do Minho - Braga
5 de Junho
Apresentação pública do Projecto G.I.R.O 2007
Associação GRACE - Hotel Altis em Lisboa
13 de Junho
“Shaping policy for voluntary service through research”
AVSO - Association of Voluntary Service Organisations
Parlamento Europeu - Bruxellas
15 de Junho
Conferência "Civic Service and Voluntary Service in Europe”
Universidade de Pádua - Itália

22 de Junho
Apresentação publica do Banco Local de Voluntariado do
Entroncamento
Associação Voluntariado e Acção Social do Entroncamento
e Câmara Municipal do Entroncamento

Voluntários Precisam-se
O Gabinete de Saúde e Acção Social da Câmara
Municipal do Montijo integra diversas áreas de
intervenção. O Gabinete do Idoso, em parceria com
diversas entidades, desenvolve o Projecto
Voluntári@s Visitador@s.
Este Projecto, implementado em Janeiro de 2000, é
desenvolvido a partir do trabalho voluntário realizado
por idosos e visa apoiar outros idosos dependentes,
ligados a Centros de Dia e Lares de 3º idade, mas que
ainda se encontram nos seus domicílios, onde se
efectuam as visitas.
Os beneficiários são na sua maioria doentes, muitos
deles acamados, muito sós, com pouco ou nenhum
acompanhamento familiar, que apenas recebem o
apoio domiciliário proporcionado pelas instituições
acima mencionadas.
Projecto: Voluntári@s Visitador@s
Entidade Promotora: Gabinete de Saúde e Acção
Social da Câmara Municipal do Montijo,
Parcerias:Santa Casa da Misericórdia do Montijo,
União Mutualista e Centro Social de S. Pedro.
Área: Concelho do Montijo
Actividades dos Voluntários:
! Fazer companhia aos idosos;
! Tomada de lanche em conjunto que os próprios
voluntários levam.
Duração das Actividades: cada voluntário dispõe de
4 horas semanais realizando 2 visitas por semana em
equipas de 2 voluntários por visita.
Contactos e Informações: Gabinete de Saúde e
Acção Social da Câmara Municipal do Montijo
Praça da Republica nº 52 -1 Dtº - Montijo
telefones: 21 232 78 55/ 56

19 de Junho
Encontro de Voluntariado
Fundação Eugénio de Almeida - Évora
19 e 20 de Junho
Acção de Formação para Formadores em Voluntariado
CNPV e Santa Casa da Misericórdia de Vila Real de Trás-osMontes

Ficha Técnica:
“Voluntariado, Hoje”
Edição:

O Voluntariado na Internet
http:// www.caritas.pt
A Caritas é uma instituição ecuménica
para a promoção da acção social.
A Cáritas Portuguesa, é a federação
nacional das 20 Cáritas Diocesanas
distribuídas pelo território continental e
regiões autónomas dos Açores e da
Madeira.
Este site disponibiliza informação sobre
projectos e campanhas em curso, como
colaborar através de uma actividade
voluntária e/ou donativos, noticias,
eventos, entre outras.

Visite o nosso site

www.voluntariado.pt
www.voluntariado.pt

Conselho Nacional para a Promoção do
Voluntariado
Ministério do Trabalho e da Solidariedade
Social
Instituto da Segurança Social, I.P.
Rua Castilho, 24 - 4º
1250-069 Lisboa
Telf. 213 507 259/60
Fax 213 507 262
CNPV@seg-social.pt
www.voluntariado.pt

Para informações e sugestões:
CNPV@seg-social.pt
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