


 

“ O voluntário é o indivíduo que, de forma livre,  desinteressada e responsável,  

se compromete, de acordo com as suas aptidões próprias e no seu tempo livre, 

a realizar ações de voluntariado no âmbito de uma organização promotora.” 

(Lei nº 71/98 de 3 de Novembro) 

 
Informações e Inscrições: 

Câmara Municipal da Figueira da Foz 

Departamento Municipal de Assuntos Sociais 

Edifício do Paço de Tavarede 

Largo do Paço nº 2 

Tavarede 

3080-612 Figueira da Foz 

 

Tel: 233 401 860 

e-mail: bolsa.voluntariado@cm-figfoz.pt  
 

Seja voluntário! Faça a diferença! 

Ajudamos a sua vontade de ajudar 

Câmara Municipal da Figueira da Foz - Departamento Municipal de Assuntos Sociais 
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Caras e Caros Munícipes, 

Vivemos numa época em que as palavras austeridade, racionamento e contenção parecem ditar 
um novo modus vivendi para os portugueses. No nosso Município, a realidade não destoa do 
contexto pautado pela dificuldade e por fortes constrangimentos financeiros, que perpassa o 
restante território nacional. Contudo, algo marca a diferença: o espírito de solidariedade, 
entreajuda e cidadania activa, que constituem afinal os pilares matriciais da prática do 
voluntariado. 

Com efeito, a poucos meses da comemoração do 10º aniversário de existência da Bolsa de 
Voluntariado da Figueira da Foz, apraz-nos registar que 2011, Ano Europeu do Voluntariado, foi 
aquele em que a Câmara Municipal registou o maior número de novas inscrições por parte de 
munícipes que pretendem, com o seu espírito de dádiva ao outro e de co-responsabilização pelas 
soluções dos problemas da comunidade, participar num futuro melhor para todos. 

O Município agradece, reconhecido, a todos os voluntários que diariamente contribuem para 
uma Figueira mais humana, mais solidária e com maior coesão social. 
Agradecemos também às mais de 50 entidades sem fins lucrativos que, no nosso Município, 
acolhem os nossos voluntários. 

E porque este movimento é demasiado grandioso para que nos resignemos ao muito que já 
existe, não poderemos deixar de apelar a munícipes e instituições que adiram a este projecto e 
assim nos ajudem a construir um Concelho ainda mais solidário. 

Porque a Figueira merece! 
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Celebração  de  Acordos  de  Colaboração 

No dia 11 de outubro de 2011, foi 
celebrado o primeiro Acordo de 
Colaboração com o Centro Social e 
Paroquial Aqua Viva. 
A voluntária Elisa Maricato foi 
integrada no Centro de Dia que a 
Instituição dinamiza em Ribas, 
Moinhos da Gândara, visando a 
prestação de apoio às actividades 
ocupacionais desenvolvidas junto 
dos utentes daquele equipamento 
social. 

A voluntária Elisa Maricato com o Vereador  Carlos Monteiro,  
no momento da assinatura do Acordo de Colaboração 
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Celebração  de  Acordos  de  Colaboração 

A 14 de outubro foi formalizado 
Acordo de Colaboração entre o 
voluntário Amadeu Tavares e a 
Junta de Freguesia de S. Julião, 
entidade com a qual o munícipe já 
colabora desde 2010, dinamizando 
o Posto Público de Internet durante 
três tardes por semana. 
 

O Esp@ço Geração + conta com o apoio do 
voluntário Amadeu Tavares 
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Celebração  de  Acordos  de  Colaboração 

Na mesma data, foram celebrados 
novos Acordos de Colaboração com 
voluntários que integram o Grupo 
de Voluntariado do Hospital 
Distrital da Figueira da Foz, EPE, em 
serviços como a Urgência, Consulta 
Externa, Medicina / Cirurgia / 
Ortopedia e Hospital de Dia. 
Aos 34 voluntários já existentes na 
instituição, juntaram-se mais 9: Ana 
Rolas, Anabela Pedrosa, Clarinda 
Florêncio, José Manata, Maria de 
Fátima Henriques, Maria Luísa 
Português, Marisa Cavaleiro e  
Maria Miguel Sarmento. 
 

Assinatura de Acordos de Colaboração com novos voluntários,  
no Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 
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No ano em que se comemorou o Voluntariado a nível europeu, a Câmara 

Municipal foi, à semelhança do que aconteceu em anos anteriores, convidada a 

partilhar a sua experiência com a Bolsa de Voluntariado da Figueira da Foz em 

diversos municípios:  

Santa Maria da Feira 

Covilhã 

Cantanhede 

Pombal 

Mesão Frio 
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II Mosaico Social - Seminário: “Desafiar, empreender 
e inovar – qualificar o desenvolvimento social local” 

No âmbito da iniciativa II Mosaico Social, a 
Câmara Municipal da Figueira da Foz fez-se 
representar num Seminário organizado, a 19 
de janeiro de 2011, pelo Município de Santa 
Maria da Feira e pela ADRITEM – Associação 
de Desenvolvimento Rural Integrado das 
Terras de Santa Maria, com uma 
comunicação subordinada à temática  
“O voluntariado na responsabilidade social”. 

Santa Maria da Feira 
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A Autarquia esteve representada nas 
Primeiras Jornadas de Voluntariado da Cova 
da Beira, organizadas pelo Centro Hospitalar 
da Covilhã no dia 22 de janeiro de 2011, 
com uma comunicação intitulada 
“Voluntariado de proximidade – a 
experiência do Banco Local de Voluntariado 
da Figueira da Foz”. 

Covilhã 

1.ªs Jornadas de Voluntariado da Cova da Beira 
– “Voluntariado: um serviço de afetos” 
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Os Bancos Locais de Voluntariado e a Luta contra a 
pobreza e a exclusão social – Realidades Distritais 

A Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN 
Portugal) – Núcleo de Coimbra e o Conselho 
Local de Ação Social de Cantanhede 
organizaram, no dia 09 de maio de 2011, 
uma sessão de reflexão em torno da 
temática do Voluntariado. 
A Bolsa de Voluntariado da Figueira da Foz 
participou com uma comunicação que visou 
a partilha da sua experiência neste domínio 
e que integrou o Painel “Boas práticas e 
estratégias de atuação dos bancos de 
voluntariado”. Cantanhede 

Museu da Pedra 
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III Encontro Nacional de Voluntariado em Saúde 

A Bolsa de Voluntariado participou no III 
Encontro Nacional de Voluntariado em 
Saúde, que decorreu em Pombal a 08 de 
outubro de 2011, sob a organização da 
Federação Nacional de Voluntariado em 
Saúde. A comunicação apresentada versou 
sobre o tema “Os Bancos Locais de 
Voluntariado e o Voluntariado no Campo da 
Saúde”. 

Pombal 
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Ação de Sensibilização para  
Voluntários e Organizações Promotoras 

A Bolsa de Voluntariado da Figueira da Foz 
esteve presente numa Ação de 
Sensibilização para voluntários e 
organizações promotoras de voluntariado 
que o Município de Mesão Frio organizou a 
05 de novembro último, com o objetivo de 
assinalar o Ano Europeu do Voluntariado e 
divulgar o trabalho desenvolvido pelo Banco 
Local existente naquele Município. 

Mesão Frio 
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Peditório Anual da Fundação Portuguesa de Cardiologia  
– Delegação do Centro 

A Fundação Portuguesa de Cardiologia – Delegação do 
Centro solicitou a colaboração de voluntários para apoio à 
organização do Peditório Anual da Instituição, ao nível do 
Município figueirense. 
O peditório ocorreu, localmente, entre os dias 28 e 31 de 
maio, sob a dinamização de 4 voluntárias da Bolsa.  
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Liga Portuguesa contra o Cancro – Ação de prevenção do 
cancro da pele e campanha de angariação de fundos 

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) realizou uma ação de sensibilização para a 
prevenção do cancro da pele nos dias 06 e 07 de agosto, nas praias da Figueira da Foz, 
Buarcos, Quiaios e Gala, a qual contou com a colaboração de 10 voluntários da Bolsa de 
Voluntariado. 

Entre os dias 28 de outubro e 01 de novembro foi igualmente 
constituído um grupo de voluntários da Bolsa, composto por 8 
elementos que colaboraram com a equipa local da LPCC na 
campanha de angariação de fundos, a qual constitui o principal 
meio de financiamento desta organização não-governamental. 
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Divisão de Cultura da Câmara Municipal da Figueira da Foz  
– Biblioteca de Jardim e Biblioteca de Praia 

A Divisão de Cultura da Câmara Municipal 
organizou, durante os meses de julho e 
agosto, as iniciativas Biblioteca de Jardim e 
Biblioteca de Praia, com o intuito de 
proporcionar um conjunto de atividades 
lúdico-pedagógicas e de incentivo à leitura, 
para crianças e jovens no período de férias 
escolares. 
Estas atividades contaram com a 
colaboração de 10 voluntários da Bolsa. 

A iniciativa Biblioteca de Jardim decorreu no Jardim Municipal 
durante os meses de julho e agosto de 2011 
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Banco Alimentar contra a Fome - Campanha 
de recolha de alimentos 

No âmbito da campanha de recolha de alimentos do 
Banco Alimentar contra a Fome, a Bolsa de Voluntariado 
colocou 14 voluntários no ponto de recolha do Centro 
Comercial E.Leclerc e 5 voluntários no Pingo Doce de 
Buarcos. 
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Núcleo de Voluntariado do ACES-BMII  
(Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego II) 

Em setembro de 2011, foi constituído o Núcleo de Voluntariado do ACES-BMII 
(Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego II), com a integração de 13 
voluntários em diferentes unidades de saúde daquela estrutura, os quais desenvolvem 
a sua atividade em diversas áreas: 
 Realização de visitas domiciliárias a utentes isolados; 
 Dinamização de um “Cantinho da Leitura”; 
 Monitorização de equipamentos de apoio à consulta de obesidade/diabetes; 
 Acolhimento de utentes do Centro de Saúde de Buarcos. 
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Dia Internacional do Voluntariado 

No âmbito das comemorações do Dia 
Internacional do Voluntariado, a Divisão de 
Cultura da Câmara Municipal promoveu uma 
sessão especial da atividade Hora do Conto, a 
qual contou com a participação de uma 
voluntária, que partilhou a sua experiência 
pessoal de voluntariado com um grupo de 
alunos do primeiro ciclo do ensino básico. 

A voluntária na Sala Infanto-Juvenil da Biblioteca  
Municipal, no Dia Internacional do Voluntariado 
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Em 2002, na sequência das comemorações do Ano Internacional do Voluntariado que a 

ONU decretara um ano antes, a Câmara Municipal lançou a Bolsa de Voluntariado da 

Figueira da Foz, programa que pretendia estimular e divulgar a prática do Voluntariado 

no nosso Município, permitindo a integração de munícipes que se predispõem a 

colaborar em projetos de interesse social no âmbito de uma organização promotora de 

voluntariado. 

julho 2005 | nº 1 outubro 2005 | nº 2 abril 2006 | nº 3 
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Nove anos volvidos, ainda no rescaldo das Comemorações do Ano Europeu do 

Voluntariado, a Bolsa mantém a sua atividade, contando actualmente com a inscrição de 

485 munícipes e de 57 instituições sem fins lucrativos. Sem descurar a sua atividade 

nuclear de colocação de voluntários em organizações promotoras, a Bolsa tem centrado 

a sua atenção na realização de entrevistas aos novos voluntários que se inscrevem no 

programa, que atingiu em 2011 a sua maior expressão, com 76 novas adesões ao 

Programa. 

junho 2007 | nº 4 dezembro 2007 | nº 5 agosto 2008 | nº 6 
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Ao longo dos últimos anos, o Município procurou organizar um conjunto de iniciativas 

para além da celebração de acordos de voluntariado. São disso mesmo exemplo as 

seguintes iniciativas: 

 Formação de voluntários e entidades; 

 Organização de diversos seminários de reflexão sobre a temática do voluntariado; 

 Avaliação periódica da satisfação de ambas as partes;  

 Acompanhamento contínuo do trabalho 

voluntário desenvolvido com vista à 

introdução dos ajustamentos 

considerados necessários; 

 Emissão do cartão de identificação do 

voluntário, que cessou em 2006, após 

publicação da Portaria n.º 87/2006, de 24 

de janeiro, que remeteu essa atribuição 

para o Conselho Nacional para a 

Promoção do Voluntariado (CNPV). 
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Seis anos após o lançamento do 

primeiro número do Boletim da 

Bolsa, a Câmara Municipal dá 

assim continuidade a esta 

publicação periódica cujo objetivo 

é a divulgação das boas práticas 

realizadas nesta área, com 

particular enfoque no trabalho 

desenvolvido no Município por 

voluntários e organizações 

promotoras de voluntariado. 

dezembro 2008 | nº 7 

julho 2009 | nº 8 
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A evolução tecnológica verificada desde a 

sua criação, concertada com o necessário 

esforço de contenção financeira da 

Autarquia, tornaram imperiosa a 

necessidade de reformulação desta 

publicação, que passa agora a designar-se 

e-Boletim da Bolsa e que inaugura 

igualmente a renovada imagem deste 

Programa, numa simbiose entre o 

trabalho desenvolvido no passado e os 

projetos a encetar no futuro. 
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Mais voluntários no terreno, novas ações de 

formação e de avaliação do trabalho 

desenvolvido e a criação de novos projetos de 

voluntariado, envolvendo outros atores e 

diferentes formas de pensar a atividade 

voluntária, farão seguramente parte desse 

futuro, mais solidário e com mais voluntariado. 
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Se ainda não aderiu à Bolsa, como voluntário ou como organização promotora de 

voluntariado, solicite informação e a respetiva ficha de inscrição através do endereço 

de correio eletrónico bolsa.voluntariado@cm-figfoz.pt. 

Se já é voluntário ou organização promotora, poderá utilizar o mesmo endereço para 

quaisquer dúvidas, sugestões ou alteração de dados de contacto ou de áreas de 

intervenção. 

A Bolsa de Voluntariado ajuda a sua vontade de ajudar! 
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“ O voluntário é o indivíduo que, de forma livre,  

desinteressada e responsável, se compromete,  

de acordo com as suas aptidões próprias e no seu  

tempo livre, a realizar acções de voluntariado no  

âmbito de uma organização promotora.” 

(Lei nº 71/98 de 3 de Novembro) 

 
Informações e Inscrições: 

Câmara Municipal da Figueira da Foz 

Departamento Municipal de Assuntos Sociais 

Edifício do Paço de Tavarede 

Largo do Paço nº 2 

Tavarede 

3080-612 Figueira da Foz 

 

Tel: 233 401 860 

e-mail: bolsa.voluntariado@cm-figfoz.pt  
 

Seja voluntário! Faça a diferença! 

Ajudamos a sua vontade de ajudar 

Câmara Municipal da Figueira da Foz - Departamento Municipal de Assuntos Sociais 

Tel: 233 401 860 e-mail: bolsa.voluntariado@cm-figfoz.pt  

Encontre o lugar para a sua vontade de ajudar 

Se desejar  prestar trabalho voluntário na comunidade  
da Figueira da Foz, venha escolher e encontrar  

projetos para a sua vocação solidária. 
Utilize este desdobrável e inscreva-se na Bolsa de Voluntariado 

Bolsa de Voluntariado 
Figueira da Foz 

voluntários 
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Bolsa de Voluntariado da Figueira da Foz 

Ficha de Inscrição para Voluntários 
 
Nome  ____________________________________________________________________________________ 

Morada ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________  Cód. Postal  ____________________________ 

Telefone ____________________________________________ Telemóvel   ____________________________ 

Habilitações literárias ________________________________________________________________________ 

Profissão  __________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento ____/____/_______  B. I. / Cartão de Cidadão ____________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________________ 

Área(s) de Intervenção 

Educação e Desporto Cultura 

Educação de Adultos Serviço Educativo 

Apoio a atividades complementares Conservação e manutenção do  

de ação educativa património histórico e cultural 

Apoio ao estudo Biblioteca/Ludoteca 

Desporto Outras. Quais? 

Outras. Quais? 

Ambiente e Protecção Civil 

Solidariedade Social Protecção Ambiental 

Apoio à infância Protecção Civil 

Apoio à 3ª idade Outras. Quais? 

Apoio a pessoas com deficiência 

Apoio a sem-abrigo/população  Campanhas Pontuais 

carenciada Saúde - Ações de prevenção 

Apoio a minorias étnicas e imigrantes Solidariedade Social - Angariação de  

Apoio técnico a instituições de  alimentos, roupas e outros bens 

solidariedade Solidariedade Social - Campanhas de  

Outras. Quais? recolha de fundos para instituições de 

solidariedade 

Saúde Outras. Quais? 

Voluntariado hospitalar 

Apoio em situação de doença Outra área de intervenção. Qual? 

Outras. Quais? 
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Horário disponível _______________________________________________________________ 
 
Data _______________________________ Assinatura __________________________________ 

 

Caro|a Munícipe, 

A Bolsa de Voluntariado da Figueira da Foz constitui um espaço de 

aproximação entre os voluntários que pretendem dispor do seu tempo 

para ajudar aqueles que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade e as instituições sem fins lucrativos que integram esses 

voluntários em projectos socialmente úteis. 

Com efeito, enquanto exercício de uma cidadania activa e participativa, o 

voluntariado é apenas possível quando inserido no seio de uma 

organização, permitindo a concertação entre os diversos agentes que 

intervêm nos vários domínios da intervenção voluntária e possibilitando 

igualmente um melhor planeamento e rentabilização dos recursos 

disponíveis. 

Em funcionamento desde Outubro de 2002, a Bolsa de Voluntariado tem 

procurado estimular e divulgar o trabalho voluntário realizado no nosso 

Município, promovendo o encontro entre voluntários e organizações 

promotoras e assegurando um conjunto de iniciativas que visam valorizar 

o voluntariado, nomeadamente a formação, avaliação, identificação e 

divulgação de boas práticas. 

A Ficha de Inscrição na Bolsa de Voluntariado permite ao voluntário a 

identificação das suas principais áreas de interesse, podendo também ser 

indicadas áreas não contempladas no formulário. 

Após a inscrição na Bolsa de Voluntariado, o munícipe será contactado 

para marcação de uma entrevista, para avaliação dos seus interesses, 

motivações e expectativas e para receber informação relativa ao 

funcionamento do programa, bem como aos preceitos legais que lhe são 

inerentes, designadamente ao nível dos direitos e deveres previstos na 

legislação em vigor. 

Na Bolsa de Voluntariado ajudamos a sua vontade de ajudar porque 

acreditamos que ser voluntário permite fazer a diferença. 

Aguardamos a sua inscrição. A Figueira merece! 
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“ O voluntário é o indivíduo que, de forma livre,  

desinteressada e responsável, se compromete,  

de acordo com as suas aptidões próprias e no seu  

tempo livre, a realizar acções de voluntariado no  

âmbito de uma organização promotora.” 

(Lei nº 71/98 de 3 de Novembro) 

 
Informações e Inscrições: 

Câmara Municipal da Figueira da Foz 

Departamento Municipal de Assuntos Sociais 

Edifício do Paço de Tavarede 

Largo do Paço nº 2 

Tavarede 

3080-612 Figueira da Foz 

 

Tel: 233 401 860 

e-mail: bolsa.voluntariado@cm-figfoz.pt  
 

Seja voluntário! Faça a diferença! 

Ajudamos a sua vontade de ajudar 

A aposta certa para encontrar voluntários 
que ajudem a sua organização 

Câmara Municipal da Figueira da Foz - Departamento Municipal de Assuntos Sociais 

Tel: 233 401 860 e-mail: bolsa.voluntariado@cm-figfoz.pt  
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A Câmara Municipal da Figueira da Foz dinamiza, desde Outubro de 2002, uma 
Bolsa de Voluntariado, que constitui um espaço de aproximação entre os 
munícipes que pretendem desenvolver actividade voluntária e as organizações 
promotoras de voluntariado que os integrem em projectos socialmente úteis. 

Nos termos da Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro, “o Voluntariado é o conjunto 
de acções de interesse social e comunitário realizadas de forma desinteressada 
por pessoas, no âmbito de projectos, programas e outras formas de 
intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, 
desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas.” 

  

Inscrição de Organizações Promotoras de Voluntariado 

 Definidas na Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro como “(…) organizações 
socialmente reconhecidas que reúnam condições para integrar voluntários e 
coordenar o exercício da sua actividade”, constituem organizações promotoras 
de voluntariado as seguintes:  

a) Pessoas colectivas de direito público de âmbito nacional, regional ou 
local; 

b) Pessoas colectivas de utilidade pública administrativa; 

c) Pessoas colectivas de utilidade pública, incluindo as instituições 
particulares de solidariedade social. 

d) Outras organizações, “desde que o ministério da respectiva tutela 
considere com interesse as suas actividades e efectivo e relevante o seu 
funcionamento”. (Decreto-Lei n.º 389/99, de 30 de Setembro) 

 

Bolsa de Voluntariado da Figueira da Foz 

Ficha de Inscrição para Organizações Promotoras de Voluntariado 

 

Denominação da Organização _________________________________________________________________ 

Morada ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________  Cód. Postal ____________________________ 

Dirigente ____________________________________________   __________________________________ 

Técnico _____________________________________________   __________________________________ 

Telefone da Instituição: _____________________________ E-mail ___________________________________ 

Área(s) de Intervenção 

Educação e Desporto Cultura 

Educação de Adultos Serviço Educativo 

Apoio a atividades complementares Conservação e manutenção do  

de ação educativa património histórico e cultural 

Apoio ao estudo Biblioteca/Ludoteca 

Desporto Outras. Quais? 

Outras. Quais? 

Ambiente e Protecção Civil 

Solidariedade Social Protecção Ambiental 

Apoio à infância Protecção Civil 

Apoio à 3ª idade Outras. Quais? 

Apoio a pessoas com deficiência 

Apoio a sem-abrigo/população  Campanhas Pontuais 

carenciada Saúde - Ações de prevenção 

Apoio a minorias étnicas e imigrantes Solidariedade Social - Angariação de  

Apoio técnico a instituições de  alimentos, roupas e outros bens 

solidariedade Solidariedade Social - Campanhas de  

Outras. Quais? recolha de fundos para instituições de 

solidariedade 

Saúde Outras. Quais? 

Voluntariado hospitalar 

Apoio em situação de doença Outra área de intervenção. Qual? 

Outras. Quais? 
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Objectivos da inscrição (identificação de necessidades) ___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Perfil dos potenciais voluntários ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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“Não são os bens materiais que nos transformam em pessoas melhores. As pessoas 

estão muito solidárias e recetivas a dar (brinquedos, livros, roupa ou dinheiro), mas 

não o seu tempo – que é o mais valioso e democrático que podemos dar. Portanto, 

quando dou uma hora de voluntariado por semana num hospital, sei quanto esta vale. 

Mas sei que vale muito mais do que dinheiro porque é fantástico ver a cara de 

felicidade dos pais e dos miúdos quando acaba a «hora do conto», que é o que eu 

faço.” 

 

Fernanda Freitas 

Coordenadora Nacional do Ano Europeu do Voluntariado 

Entrevista à Revista FACE (Ed. n.º 1|maio 2011) 
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