
 

 

 
“É a forma que encontro para me sentir útil e poder ajudar aqueles que sofrem. O meu trabalho permite-me fazer o 
bem, dar sem receber, ajudar sem esperar ajuda e ainda minimizar a ansiedade e o sofrimento daqueles que procuram 
uma palavra amiga e de compreensão.” 
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Caras e Caros Munícipes, 
 
O voluntariado nasce de uma cultura de cidadania ativa e solidária. Numa socie-

dade individualista e na qual o conforto material sacrifica valores fundamentais 

do humanismo, a postura desinteressada, não lucrativa, e movida apenas pelo 

bem-estar do próximo, assume uma importância fundamental. 

Não só porque o voluntariado coloca no centro da sua ação os que estão em 

situações de fragilidade, mas também porque permite aos que agem de forma 

ativa a satisfação de cumprirem, com altruísmo, valores que lhes são caros. 

No nosso país, 12% da população faz voluntariado, sendo 36% nas áreas sociais; 

esta prestação corresponde a cerca de 1% do PIB. Estes números estão muito 

abaixo dos países do norte da Europa, onde a prestação solidária é muito mais 

vincada e também valorizada, sobretudo entre os jovens. 

O estado reconhece o voluntariado, mas a comunidade não percebeu ainda o 

valor real e absoluto que este tem. É preciso trabalhar para valorizar esta ação, 

sobretudo destacando os exemplos dos que, de forma sistemática e movidos 

pelo sentido da alteridade, cumprem um papel fundamental para vencer o 

egoísmo e o desinteresse pelos outros.  

 
Vereador do Pelouro da Ação Social 

                                                              António Tavares 
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Bibliotecas Itinerantes – Praia e Jardim 2014 
 
À semelhança do que se verificou em anos anteriores, a Divisão 
de Cultura da Câmara Municipal dinamizou, durante os meses de 
Julho e Agosto, as bibliotecas de praia e de jardim. A iniciativa 
permitiu o encontro entre a Biblioteca Municipal e as crianças e 
jovens que frequentam aqueles espaços, em plena época balnear, 
oferecendo-lhes um conjunto de actividades lúdicas, com vista a 
ocupação dos seus tempos livres, de uma forma pedagógica. 
Em 2014, colaboraram nesta iniciativa 15 voluntários da Bolsa de 
Voluntariado da Figueira da Foz.  

Banco Alimentar Contra a Fome 
 
Decorreram entre os dias 31 de Maio e 01 de Junho, e 
os dias 29 e 30 de Novembro, as duas campanhas do 
Banco Alimentar contra a Fome de 2014, nas quais 
colaboraram 36 voluntários da Bolsa de Voluntariado, 
que prestaram apoio ao Centro Comercial E. Leclerc, 
LIDL e Intermarché. 

Com esta colaboração, os nossos voluntários ajudaram na recolha de 2.690 
toneladas de géneros alimentares, que posteriormente serão entregues a 
agregados familiares com carências alimentares comprovadas, sob a forma de 

cabazes ou de refeições confecionadas. 

  Acção de Sensibilização para a Prevenção do Cancro da Pele  

 
O Núcleo Regional do Centro da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro organizou, uma vez 
mais, uma Acção de Sensibilização para a 
problemática do cancro da pele e sua 
prevenção, sob a temática “Verão com 
Prevenção”, que decorreu de 26 e 27 de 
Julho de 2014. 
 

A distribuição de material informativo e de alerta para o cancro da 
pele, a sensibilização directa e a dinamização de actividades lúdicas 
para crianças e adultos, decorreram simultaneamente em duas 
praias do nosso Município (Figueira da Foz e Buarcos), tendo sido 
ainda efetuado um despiste de lesões cutâneas na Praia de Buarcos. 
 
Colaboraram com a Liga, nesta iniciativa, 12 voluntários da Bolsa de 
Voluntariado. 

 
Campanha de Limpeza de Praia da Costa de Lavos 

A Bolsa de Voluntariado e a Divisão de Ambiente promoveram, com a 

colaboração da SUMA, na manhã do dia 17 de Maio, uma Ação de Limpe-

za da Praia da Costa de Lavos. 

Com esta ação, que contou com a participação de 12 voluntários da Bolsa 

e com a colaboração do Agrupamento 1319 de Escuteiros Marítimos de 

São Pedro, pretendeu-se sensibilizar a comunidade da Figueira da Foz 

para a preservação do litoral concelhio e para a promoção de hábitos de 

utilização das zonas balneares, através da ação de limpeza de uma das 

Praias mais afetadas pela deposição de resíduos lançados pelo mar. 

Através desta campanha foi possível a recolha de 1.300 Kg de resíduos, 
superando as campanhas anteriores. 

 
Dia Internacional do Voluntariado 
 
No dia 05 de Dezembro de 2014 assinalou-se, à semelhança dos anos anteriores, o Dia 
Internacional do Voluntariado, através de uma iniciativa conjunta da Divisão de Cultura e 
da Bolsa de Voluntariado da Figueira da Foz, que contou com a participação de duas 
voluntárias da Bolsa que, perante uma plateia de alunos do 1º CEB, partilharam as suas 
experiências de voluntariado, invocando o significado de ser voluntário, nas suas verten-
tes de realização de trabalho a favor dos outros e de dedicação a uma causa socialmente 
válida. 


