
Atividades de Voluntariado da Instituição 

 

Instituição: __ Serve the City __ 

 

Projeto 
Atividade 
proposta 

Público alvo 
Nº de 

voluntários 

Nº de 
horas 

semanais 

Perfil do 
Voluntário 

Academia 
da Mudança 
(Lisboa e/ou 
Oeiras) 

Ateliês, como 
participantes 
ou 
facilitadores 

- Pessoas em 
Situação Sem 
Abrigo 
- Séniores em 
Situação de 
Isolamento 
Social/Solidão 
- Desempregados 
de longa Duração 
- Outros 

Sem limite 
de 
inscrições 

2-4h/ 
semana 

Ver abaixo 

Centros de 
Acolhimento 

Apoio logística  Pessoas em 
Situação de Sem 
Abrigo 

variável 2-4h/ 
semana 

Ver abaixo 

 

Perfil Voluntários Academia da Mudança 

• Com interesse em ter uma participação social ativa;   

• Valoriza a dignidade humana da pessoa;   

• Empatia, e capacidade de Escuta Ativa;   

• Capacidade de adaptação e aprendizagem;  

• Sentido de compromisso e responsabilidade. 

 

Perfil Voluntários Centros de Acolhimento 

• Com interesse em ter uma participação social ativa;   

• Valoriza a dignidade humana da pessoa;   

• Empatia e capacidade de Auto-motivação;   

• Capacidade de adaptação e de lidar com imprevistos;  

• Sentido de compromisso e responsabilidade. 

 

Observações adicionais:  

• Como os Centros de Acolhimento são uma resposta que surge em contexto de 

pandemia, não sabemos se terão continuidade a médio/longo prazo. No entanto, a 

participação dos voluntários pode ser repartida entre os projetos e/ou decidido no 

início do semestre. Existem ainda outras ações, mais pontuais (Piqueniques 

Comunitários, etc.) que poderão ser um complemento à atividade principal. 



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 
com 
entrega a 
quem mais 
necessita 
 
 

Recolha de 
excedentes em 
fontes parceiras 
 
Empacotamento 
de bens 
 
Distribuição de 
bens a famílias 
nossas 
beneficiárias 
 
Apoio às equipas 
de gestão 
 

  
6 

 
2 horas  

 
Responsável 
 
Empenhado 
 
Empreendedor 
e com 
iniciativa 
 
Espirito  de 
equipa 
 
 
 
 
 

      

      

      

      

      

 

Observações adicionais:  

 



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 – 
Casa da 
Praia 

Atividades de 
férias de verão 
inclusivas 

Pessoas com 
doença 
neuromuscular 

3 144 Pessoa com 
robustez física, 
disponibilidade 
e à vontade 
para apoiar 
pessoa com 
deficiência 
motora nas 
suas atividades 
de vida diária. 

      

      

      

      

      

 

Observações adicionais: Conjunto de Atividades realizadas no Verão.  

 



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 
- 

data a definir no 
mês de setembro 

Animadores a 
partir dos 17 anos 

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  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



 

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) É uma mais-valia se os voluntários se inscreverem no primeiro semestre continuando 

as atividades por ambos os semestres - dada a especificidade do nosso público alvo. 

c) Obrigatória entrega do Registo Criminal.  

d) As atividades acima descritas podem sofrer alterações atendendo à necessidade de 

reduzir contactos de risco imposta pela Pandemia por SARS CoV-2. 

 



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 e 
colaborar nas 
atividades 
dos ateliers 
de carácter 
vocacional. 

Ajudar na 
construção de 
materiais e 
dinamização de 
atividades em 
grupo usando 
conhecimentos 
da sua área de 
formação e na 
organização e 
execução de 
tarefas 
planificadas no 
contexto de 
atelier. 

Jovens 
adultos 
com 
síndrome 
de Asperger 

1 Entre 3 a 6 
horas 

O voluntário 
deverá ser 
responsável, 
e empático; 
ter gosto 
por 
trabalhar 
em equipa; 
ter 
capacidade 
de 
iniciativa; 

      

      

      

      

      

 

Observações adicionais:  

 



Atividades de Voluntariado da Instituição 

2021 – 2022 

 

Instituição: Associação Santa Teresa de Jesus – Dignidade e Desenvolvimento 

 

Projeto 
Atividade 
proposta 

Público alvo 
Nº de 

voluntário
s 

Nº de 
horas 

semanai
s 

Perfil do 
Voluntário 

Espaço 
Aberto 

Apoio a 
atividades 
lúdicas e 
pedagógicas 

Crianças e 
adolescentes 

3 2 

Com 
sensibilidade e 
disponibilidade 
para 
acompanhament
o a situações de 
vulnerabilidade 
em ambiente 
multicultural 

Oficinas 
de 
Talento
s 

Desenvolviment
o de 
competências 
pessoais e 
sociais 

Adultos 
desempregado
s 

3 2 

Com 
sensibilidade e 
disponibilidade 
para 
acompanhament
o a situações de 
vulnerabilidade 
em ambiente 
multicultural 

      

      

      

      

 

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 

 
Tempo para 
Crescer. 
  
 
 

 
Acompanhamento 
socioeducativo da 
criança ou 
crianças pelas 
quais está 
responsável. 
(sessões de apoio 
ao estudo 
presenciais e/ou 
online). 
 

 
Crianças e 
jovens (dos 
6-18 anos). 
Foco na 
inclusão das 
crianças 
migrantes no 
território da 
Mouraria. 

 
15 apróx. 

 
2-4 Horas 
(horário 
fixo) 

 
Algumas das 
caraterísticas 
importantes 
para o 
voluntariado no 
TPC são: 
- Motivação 
- Organização 
- Paciência 
- Disponibilidade 
para ouvir, 
aprender 
- Saber 
comunicar 
-Identificar 
necessidades 
- Identificar 
competências a 
desenvolver 

 

Observações adicionais:  

Tarefas do voluntário/a 

-Apoio no desenvolvimento de ferramentas para o sucesso escolar;  

-Feedback com a coordenação do projeto; 

-Preenchimento dos sumários, fichas de avaliação de período, assim como de outras 

ferramentas necessárias para a execução do projeto. 

-Participação nas formações e reuniões de voluntariado. 

-Articulação com os encarregados de educação e professores. 

 

Mais informações 

Tel.: +351 218 885 203 ou + 351 922 191 892 

E-mail: apoioaoestudo@renovaramouraria.pt 



Atividades de Voluntariado da Instituição_2021/2022 

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 

Desenvolvimento e 
manutenção das 
capacidades básicas 

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

Utentes 
> 65A 

1  Criatividade e paciência 

Tarefas do dia-a-dia 
 

Apoio em tarefas que tenham perdido capacidade: 
comer sozinho, ir buscar água, vestir o casaco, 
relembrar aniversários, etc…para que a voltem a fazer 
de forma autónoma. 

Utentes 
> 65A 

1  Poder de observação, paciência e 
empatia  

Jogos de tabuleiro 
 

Damas, cartas, bingo, xadrez, etc Utentes 
> 65A 

1  Saber e gostar de jogar, paciência e 
simpatia  

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

1  Empenho e paciência 

Compras Acompanhamento individual ao comércio local e 
apoio nas compras 

Utentes 
> 65A 

1  Responsabilidade, cuidadoso e 
sociável 

Passear  
 

Passeio na paróquia e conversa informal  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  

Tertúlias 
 

Desenvolvimento de pequenas reuniões para 
discussão de vários temas  
 

Utentes 
> 65A 

1  Ponderado na escolha dos temas a 
discutir 

Aulas / Workshops Aulas de desenho, pintura, informática, atividade 
física (jogar ao balão) ou outra 

Utentes 
> 65A 

1  Criatividade e conhecimento básico da 
matéria  

Momentos de arte 
 

Música, coro, pintura de telas, peça de teatro, escrita 
criativa, etc… 

Utentes 
> 65A 

1  Saber fazer, paciência, simpatia e 
empatia 

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. 


