
Atividades de Voluntariado da Instituição 

 

Instituição: APN – Associação Portuguesa de Neuromusculares 

 

Projeto 
Atividade 
proposta 

Público alvo 
Nº de 

voluntários 

Nº de 
horas 

semanais 

Perfil do 
Voluntário 

Vida IN Acompanhamento 
de pessoas com 
doença 
neuromuscular 
em atividades de 
cariz sócio-
cultural e de lazer 
e prestação de 
cuidados pessoais 
ao nível da 
higiene, 
alimentação, 
vestir/despir, 
tomar banho. 
Projeto 
desenvolvido no 
verão. 

Pessoas com 
Doença 
Neuromuscular 

3-4 
voluntários 

70 
horas/uma 
semana 

Pessoa 
proativa, 
calma, com 
capacidade 
para escutar 
o outro, 
para 
trabalhar 
em equipa e 
provida de 
robustez 
física 
necessária à 
realização 
das 
atividades 
propostas. 

 

Observações adicionais:  

 



Atividades de Voluntariado da Instituição 

 

Instituição: APSA – associação Portuguesa de Síndrome de Asperger 

 

Projeto 
Atividade 
proposta 

Público 
alvo 

Nº de 
voluntários 

Nº de 
horas 

semanais 

Perfil do 
Voluntário 

Participar em 
atividades de 
promoção de 
competências 
Sociais dos 
jovens 
adultos 

Ajudar na 
construção de 
materiais e 
dinamização de 
atividades em 
grupo usando 
nomeadamente 
conhecimentos 
da sua área de 
formação. 

Jovens 
adultos 
com 
síndrome 
de 
Asperger 

1 Entre 3 a 
6 horas 

O voluntário 
deverá ter 
capacidades de 
responsabilidade, 
trabalho em 
equipa, e 
iniciativa laboral. 

Colaborar nas 
atividades 
dos ateliers 
de carácter 
vocacional 

Ajudar os 
jovens adultos 
na organização 
e execução de 
tarefas 
planificadas no 
contexto de 
atelier 

Jovens 
adultos 
com 
síndrome 
de 
Asperger 

O mesmo As 
mesmas 

Igual 

      

      

      

      

 

Observações adicionais:  

 



Atividades de Voluntariado da Instituição 

 

Instituição: Associação Santa Teresa de Jesus – Dignidade e Desenvolvimento 

 

Projeto 
Atividade 
proposta 

Público 
alvo 

Nº de 
voluntários 

Nº de horas 
semanais 

Perfil do Voluntário 

Espaço 
Aberto 

Acompanhamento 
de crianças e 

jovens 

Crianças e 
jovens 

5 2 Dinâmico, comunicativo, 
com iniciativa, com 

sentido de 
responsabilidade e 
compromisso, com 

capacidade de escuta e 
de resolução  

Espaço 
Maior 

Desenvolvimento 
de atividades com 

idosos 

Idosos 2 2 Dinâmico, comunicativo, 
com iniciativa, com 

sentido de 
responsabilidade e 
compromisso, com 

capacidade de escuta e 
de resolução 

Oficinas de 
Talentos 

Babysitting Crianças em 
idade pre 

escolar 

6 3 Dinâmico, comunicativo, 
com iniciativa, com 

sentido de 
responsabilidade e 
compromisso, com 

capacidade de escuta e 
de resolução 

 

Observações adicionais:  

 



Atividades de Voluntariado da Instituição 

Instituição: CANDEIA – Associação para a Animação de Crianças e Jovens. 

Projeto Atividade proposta Público alvo 
Nº de 

voluntários 
Nº de horas 

semanais 
Perfil do 

Voluntário 

Alvorada 
Formação de Animadores e 
apresentação do Plano de 

atividades 

todos os 
animadores da 

CANDEIA 
- 

19 ou 20 setembro 
2020 – entre as 9h 

e as 19h 

animadores a 
partir dos 17 anos 

Florinhas 

Dinamização de jogos e 
atividades lúdicas com 

crianças da Casa de 
Acolhimento Florinhas da 

Rua 

crianças e 
jovens dos 6 
aos 18 anos 

dependente do 
número total de 

animadores inscritos 
(entre 6 a 10, no 

total) 

atividade quinzenal, 
à 3ª feira, entre as 

20h30 e as 22h 

animadores a 
partir dos 18 

anos, com 
disponibilidade 

para participar de 
forma regular 

Domingada 
de Faíscas 

Tarde de atividades em 
local a definir de acordo 

com os responsáveis 

crianças entre 
os 6 e os 11 

anos 

dependente do 
número total de 

animadores inscritos 
(10 a 15, no total) 

Um Sábado ou 
Domingo por mês 

(pontualmente 
pode ser de manhã) 

animadores a 
partir dos 18 

anos, com 
disponibilidade 

para participar de 
forma regular 

Domingada 
de 

Fagulhas 

Tarde de atividades em 
local a definir de acordo 

com os responsáveis 

crianças entre 
os 12 e os 14 

anos 

dependente do 
número total de 

animadores inscritos 
(10 a 15, no total) 

um Sábado ou 
Domingo por mês 

(pontualmente 
pode ser de manhã) 

animadores a 
partir dos 18 

anos, com 
disponibilidade 

para participar de 
forma regular 

Clube da 
Lua Cheia 

Tarde de atividades em 
local a definir de acordo 

com os responsáveis 

jovens entre os 
15 e os 18 anos 

dependente do 
número total de 

animadores inscritos 
(10 a 15, no total) 

um Sábado ou 
Domingo por mês 

(pontualmente 
pode ser de manhã) 

animadores a 
partir dos 21 

anos, com 
disponibilidade 

para participar de 
forma regular 

Fim-de-
semana de 

Faíscas 

Fim-de-semana de 
atividades com crianças de 

várias Casas de Acolhimento 

crianças entre 
os 6 e os 11 

anos 

Vagas limitadas e 
prioridade 
consoante 

assiduidade nas 
restantes atividades 

(15, no total) 

1 fim-de-semana 
por ano (entre 

fevereiro e abril), 
de 6ª à tarde a 

Domingo à tarde 

animadores a 
partir dos 18 

anos, que tenham 
participado 

regularmente nas 
atividades prévias 

Fim-de-
semana de 
Fagulhas 

Fim-de-semana de 
atividades com crianças de 

várias Casas de Acolhimento 

crianças entre 
os 12 e os 14 

anos 

Vagas limitadas e 
prioridade 
consoante 

assiduidade nas 
restantes atividades 

(15, no total) 

1 fim-de-semana 
por ano (entre 

fevereiro e abril), 
de 6ª à tarde a 

Domingo à tarde 

animadores a 
partir dos 18 

anos, que tenham 
participado 

regularmente nas 
atividades prévias 

Fim-de-
semana de 
Fogueiras 

Fim-de-semana de 
atividades com jovens de 

várias Casas de Acolhimento 

Jovens entre os 
15 e os 18 anos 

Vagas limitadas e 
prioridade 
consoante 

assiduidade nas 
restantes atividades 

(15, no total) 

1 fim-de-semana 
por ano (entre 

fevereiro e abril), 
de 6ª à tarde a 

Domingo à tarde 

animadores a 
partir dos 21 

anos, que tenham 
participado 

regularmente nas 
atividades prévias 

Festa de 
Natal 

Tarde de atividades com 
todas as crianças apoiadas 

pela candeia 

Crianças e 
Jovens entre os 
6 e os 18 anos 

- 
1 dia por ano, em 

dezembro. 
animadores a 

partir dos 18 anos 

CIFA – Curso 

Intensivo de 
Formação de 
Animadores 

Formação intensiva de 
Animadores 

 
- 

 
- 

1 fim-de-semana 
por ano (entre abril 

e junho), de 6ª à 
tarde a Domingo à 

tarde 

 
- 



Atividades 
de Material 

Limpeza, arrumação, e 
organização do material da 

Associação 

 
- 

 
- 

2 a 3 vezes por ano, 
a definir de acordo 

com as 
necessidades 

 
- 

Eventos de 
Angariação 
de Fundos 

Preparação prévia e 
participação em 

atividades de angariação 
de fundos (Noite de 

Fados e Noite de Stand-
Up Comedy)  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Observações adicionais: 

a) Pretende-se que as atividades regulares sejam momentos lúdicos e de alegria, mas 

também educativos, fornecendo às crianças e jovens ferramentas sociais e emotivas, 

muitas vezes difíceis de ensinar na vida em acolhimento residencial. 

b) Obrigatória entrega do Registo Criminal.  

 



Atividades de Voluntariado da Instituição 

Instituição: Centro Social e Paroquial de Barcarena 

 

 

Área de 
Intervenção 

Atividade proposta Público alvo Nº de horas semanais 

 
 

Idosos 

Animação 
(Leitura, Jogos, Passeios…) 

 
 

Clientes do Centro de Dia 
de Tercena 

2h 

Expressão Artística 
(Música, Dança, Teatro, Canto…)  

2h 

Trabalhos Manuais 
(Costura, Pintura…) 

2h 

Acompanhamento 
(Ouvir, Conversar. Passear…) 

2h 

Bem-estar 
(Ginástica, Yoga…) 

2h 

Acompanhamento no transporte 
(de e para o Centro de Dia) 

2 a 4h 
 

2ª a 6ª feira 
8.30h-10.30h 

16.00h-18.00h 

Infância Época Balnear Crianças em idade de Pré-
escolar dos Centros de 

Infância de Tercena e Leceia 

30h 
 

2ª Quinzena de Julho 
 

2ª a 6ª feira 
7.30h-13.30h 

 
 
 
 

Juventude 

Época Balnear Crianças do 1º Ciclo do 
Centro de Actividades de 

Tempos Livres (CATL) 
Tercena 

30h 
 

2ª Quinzena de Julho 
 

2ª a 6ª feira 
7.30h-13.30h 

Apoio nas Tarefas Escolares 
(Acompanhamento nos trabalhos de casa) 

Crianças do 1º Ciclo do 
Centro de Actividades de 

Tempos Livres (CATL) 
Tercena 

12h 
 

2ª a 5ª feira 
15h-18h 

Apoio nas Tarefas Escolares 
(Acompanhamento nos trabalhos de casa) 

Crianças do 1º ao 3º Ciclo 
do Centro de Actividades 

com Jovens (CAJ) 
Leceia 

15h 
 

2ª a 6ª feira 
16h-19h 

Animação 
(Leitura, Jogos, Passeios…) 

Crianças do 1º Ciclo do 
Centro de Actividades de 

Tempos Livres (CATL) 
Tercena 

e 
Crianças do 1º ao 3º Ciclo 
do Centro de Actividades 

com Jovens (CAJ) 
Leceia 

 
Interrupções Lectivas 

Expressão Artística 
(Música, Dança, Teatro, Canto…)  

 
 

Geral 

Pequenos trabalhos de Jardinagem 
 

Centro de Infância de 
Tercena 

2h 
(em horário a combinar) 

Pequenos consertos  Disponibilidade pontual 
para pequenos arranjos 

ou remodelações 

Apoio nas Lojas dos Sorrisos 
(Triagem, tratamento de roupa e apoio nas 
Lojas Sociais) 

Lojas dos Sorrisos de 
Tercena e Queluz de Baixo 

 



Atividades de Voluntariado da Instituição 

 

Instituição: Centro Social Paroquial do Campo Grande 

 

Projeto 
Atividade 
proposta 

Público 
alvo 

Nº de 
voluntários 

Nº de 
horas 

semanais 

Perfil do 
Voluntário 

Núcleo 
Infância(Pré 
escolar) 

Dinamização 
de Horta e 
conto de 
Histórias 

Crianças 
entre os 3 
e os 6 
anos 

2  Motivado 
para 
trabalhar 
com estas 
temáticas e 
com esta 
faixa etária 

Núcleo 
Juventude(Espaço 
Boomerang) 

Apoio a salas 
de estudo   

Dos 10 aos 
14 anos 

4 (2 para 
cada 
semestre) 

3 horas 
semanais ( 
duas tardes 
das 14h30 
as 16h) 

Motivado 
para 
trabalhar 
com estas 
faixas 
etárias e na 
área do 
apoio 
escolar 

Núcleo Sénior 
(idosos) 

* * * * * 

      

      

      

 

Observações adicionais: * A responsável encontra-se de baixa médica. Seguirá o pedido 

quando regressar ao serviço. Em princípio haverá abertura para dar continuidade na 

colaboração com os vossos alunos. 

 



Atividades de Voluntariado da Instituição 

 

Instituição: Centro Social e Paroquial São Tomás de Aquino (nas Laranjeiras) 

 

Projeto Atividade proposta 
Público-

alvo 
Nº de 

voluntários 

Nº de 
horas 

semanais 

Perfil do Voluntário 

Desenvolver 
capacidade básica 

Exercício simples para estimulação cognitiva (noções 
básicas para lidar com o dia a dia: relembrar as cores, 
os odores, fazer contas básicas, jogos com objetos e 
formas, etc…) 

Utentes 
> 65A 

1  Criatividade e paciência 

Alfabetização Ensinar/relembrar utente a escrever o nome Utentes 
> 65A 

1  Empenho e paciência 

Compras Acompanhamento individual ao comércio local Utentes 
> 65A 

1  Responsabilidade, cuidadoso e 
sociável 

Notícias Leitura de jornal e discussão de notícias Utentes 
> 65A 

1  Ponderado na escolha das notícias a 
ler e conversador  

Aulas Aulas de desenho, pintura, informática ou outra Utentes 
> 65A 

1  Criatividade e conhecimento básico da 
matéria  

      

 

Observações adicionais:  

O nosso público-alvo é muito diversificado pelo que se aceitam outras propostas para projetos que possam vir a enriquecer os dias dos nossos utentes, com 

vista ao seu bem-estar e qualidade de vida. Não limitamos o tipo de atividades e entendemos que estas poderão ser propostas pelos próprios voluntários 

indo ao encontro do que sabem e gostam de fazer, e garantindo assim o seu êxito perante os nossos utentes. Desta forma, os projetos acima descritos são 

meramente indicativos, podendo sempre melhorá-los ou substituí-los. 



Atividades de Voluntariado da Instituição 

 

Instituição: OBRA SOCIAL DAS IRMÃS OBLATAS 

 

Projeto 
Atividade 
proposta 

Público 
alvo 

Nº de 
voluntários 

Nº de horas 
semanais 

Perfil do 
Voluntário 

Equipas 
de Rua 

Saída com 
equipa de rua 

(horários 
disponíveis 

manhã; tarde e 
noite) 

Mulheres 
em 

contexto de 
prostituição 

Não existe 
número 
limite, é 
aferido 

conforme as 
necessidades 

3 horas Sensível à 
temática da 
prostituição; 

discurso e 
comportamento 

assertivo, 
ponderado, de 
empatia e sem 
juízos de valor 

CAOMIO 
(Centro) 

Apoio nas 
actividades 

regulares do 
centro 

(Acolhimento 
das Mulheres; 
Arrumação do 

Banco 
Alimentar….) 

Mulheres 
em 

contexto de 
prostituição 

Não existe 
número 
limite, é 
aferido 

conforme as 
necessidades 

Depende da 
disponibilidade 
do voluntário 

Sensível à 
temática da 
prostituição; 

discurso e 
comportamento 

assertivo, 
ponderado, de 
empatia e sem 
juízos de valor. 

Dinâmico e 
proactivo 

 

Observações adicionais: tendo em consideração os potenciais voluntários, enviamos os 

contactos das redes sociais para nos poderem conhecer e/ou acompanhar 

Site I www.oblatasportugal.pt 

| www.facebook.com/oblatasportugal   

| www.instagram.com/oblatasportugal/ 

 

 

 

http://www.oblatasportugal.pt/
http://www.facebook.com/oblatasportugal
http://www.instagram.com/oblatasportugal/


Atividades de Voluntariado da Instituição 

 

Instituição: Re-Food Carnide 

 

Projeto 
Atividade 
proposta 

Público 
alvo 

Nº de 
voluntários 

Nº de 
horas 

semanais 

Perfil do 
Voluntário 

Combate ao 
desperdício 
alimentar 
redirecionando 
os excedentes 
alimentares 
para quem 
deles mais 
necessita 

Re-food Carnide 
funciona em 2 
turnos, de 
segunda a sexta-
feira:  
18h-21h 
Empacotamento 
e distribuição 
das refeições 
21h-23.30h 
Recolha dos 
excedentes 
alimentares 
 
Domingos das 
20.30h-22.30h: 
recolha de 
excedentes  
 

 
 

Alimentar 
todos na 
comunidade 
local que 
têm 
carências 
alimentares 

Atualmente 
cerca de 
100 
voluntários 

2h  
(também 
em 
regime 
flexível, 
se 
acordado) 

Responsável, 
dinâmico, 
com espirito 
de equipa  

      

      

      

      

      

 

Observações adicionais:  

 



Atividades de Voluntariado da Instituição 

 

Instituição: ASSOCIAÇÃO RENOVAR A MOURARIA 

 

Projeto 
Atividade 
proposta 

Público 
alvo 

Nº de 
voluntários 

Nº de 
horas 

semanais 

Perfil do Voluntário 

Apoio ao Estudo Acompanhamento 
no estudo de 
crianças e jovens. 

crianças 
e jovens 

2 2-3 horas 
fixas por 
semana, 
em horário 
de 16h a 
20h, 
durante um 
semestre 
completo. 

Alto nível de 
compromisso, domínio 
da língua portuguesa 
e/ou inglesa, 
competências para 
trabalhar com crianças. 

Casa de Férias Acompanhamento 
nos períodos de 
férias de 
atividades de 
tempos livres. 

crianças 
e jovens 

2 6h/dia 
durante 
uma 
semana 
completa, 
durante as 
férias de 
Natal ou da 
Pascoa. 

Domínio da língua 
portuguesa e/ou 
inglesa, competências 
para trabalhar com 
crianças, experiência ou 
conhecimento em 
animação sociocultural. 

Comunicação Apoio no 
acompanhamento 
fotográfico dos 
eventos e 
projetos da ARM. 

vários 1 horário 
flexível, a 
definir. 

Conhecimentos técnicos 
de fotografia e vídeo, 
preferencialmente 
conhecimento do 
bairro, conhecimento 
da missão e visão da 
ARM. Máquina própria. 

Arraial Apoio na 
produção e 
realização do 
evento. 

vários 5 horário 
flexível (das 
14h às 02h) 
durante o 
mês de 
Junho; 
minimo de 
3h/dia 

Alguma experiência de 
trabalho em bar, 
cozinha, produção, som, 
carpintaria, decoração 
de espaços, domínio da 
língua portuguesa e/ou 
inglesa, gosto por 
trabalho em equipa. 

 

Observações adicionais:  

Esperamos o vosso contacto em Junho para perceber se há alunos interessados na entidade, e 

o projeto no qual teriam interesse. A ARM sempre se reserva o direito de aceitação do 

voluntário após realização de entrevista de acolhimento. 



Atividades de Voluntariado da Instituição 

 

Instituição: Serve the City 

 

Projeto Atividade proposta Público alvo 
Nº de 

voluntários 
Nº de horas 

semanais 
Perfil do Voluntário 

Pontes sem 
Idade 

Participar no Chá Comunitário e no Ateliê Comunitário 
inseridos no projecto. 
Os Chás, que acontecem uma vez por mês, em cada 
núcleo, são preparados com algum requinte e têm 
habitualmente um tema de conversa, que procura 
estimular a partilha de percursos, afetos e criar elos de 
pertença. Os Ateliês Comunitários intercalam com os 
Chás Comunitários e servem de estímulo cognitivo e 
potenciam melhorias de motricidade fina.  

Seniores 6 4h 
quinzenalmente 

• Trato calmo e agradável 
•Disponibilidade interior e 
de tempo 
• Capacidade de empatia 
• Atitude de respeito e 
confidencialidade 
• Sentido de 
responsabilidade e 
compromisso 

Academia 
da 
Mudança 

Participar em Ateliês Comunitários, acções de formação 
não formal, que pretendem potenciar a mudança e 
transformação  de muitas pessoas que já não têm 
sentido de vida e motivações. 

Comunidade 10 O voluntário 
pode fazer 
entre 3h a 12h 
semanais 

• Trato calmo e agradável 
• Capacidade de empatia 
• Atitude de respeito e 
confidencialidade 
• Sentido de 
responsabilidade e 
compromisso 

      

 

Observações adicionais:  

O Pontes sem Idade funciona quinzenalmente entre as 14h e as 17h30, caso o aluno tenha aulas neste período não deve considerar este projecto. 

A Academia da Mudança não tem um horário fixo. Os Ateliês funcionam durante a semana e ao sábado, em horário diversificado. 


