
 

PERFIL DO VOLUNTÁRI@

 

Apoio à implementação das m

designadamente, parques, equipamentos desportivos e praias.

 

Propósito 

Proporcionar oportunidades de desenvolvimento de competências a nível pessoal, social e 

profissional;  

Fomentar o espírito comunitário dos jovens

Promover princípios de Cidadania Ativa; 

Enriquecer e valorizar os CVs dos participantes.

 

Atividades propostas 
Nas piscinas municipais: 

Registo das entradas; 

Encaminhamento dos utentes para os locais que lhes são destinados;

Colocação e limpeza de material de apoio nos espaços exteriores das piscinas (cadeiras e 

guarda-sóis); 

Abordagem de sensibilização aos utent

Colaboração na vigilância, prevenção e comunicação de situações de risco;

Apoio aos nadadores salvadores na prestação de 

Apoio na recolha de lixo e troca de sacos;

 

Destinatários 

Jovens residentes, estudantes ou trabalhadores no concelho de Braga e com idade entre 18 

e 30 anos (inclusive)  

 

Benefícios 
Formação Inicial de Voluntariado 

Bolsa para apoio das despesas inerentes ao desenvolvimento do voluntariado (14

Seguro 

Certificado 

Evento de reconhecimento 

Vestuário e/ou identificação de voluntário

 

Enquadramento de horário 
  

Inscrição por semana de 7 dias

• de 20 de junho

• de 27 de junho a 03 de julho

• de 04 de julho a 10 de julho

• de 11 de julho 

 
PERFIL DO VOLUNTÁRI@ 

 

implementação das medidas de boa utilização dos espaços municipais, 

parques, equipamentos desportivos e praias. 

Proporcionar oportunidades de desenvolvimento de competências a nível pessoal, social e 

Fomentar o espírito comunitário dos jovens 

Promover princípios de Cidadania Ativa;  

Enriquecer e valorizar os CVs dos participantes. 

Encaminhamento dos utentes para os locais que lhes são destinados; 

Colocação e limpeza de material de apoio nos espaços exteriores das piscinas (cadeiras e 

Abordagem de sensibilização aos utentes sobre as regras do espaço e a sua utilização;

Colaboração na vigilância, prevenção e comunicação de situações de risco;

Apoio aos nadadores salvadores na prestação de socorros básicos; 

Apoio na recolha de lixo e troca de sacos; 

esidentes, estudantes ou trabalhadores no concelho de Braga e com idade entre 18 

Formação Inicial de Voluntariado  

Bolsa para apoio das despesas inerentes ao desenvolvimento do voluntariado (14

Vestuário e/ou identificação de voluntário 

Enquadramento de horário  

dias (com possibilidade de inscrição em várias semanas)

de junho a 26 de junho 

27 de junho a 03 de julho 

de julho a 10 de julho 

 a 17 de julho 

 

tilização dos espaços municipais, 

Proporcionar oportunidades de desenvolvimento de competências a nível pessoal, social e 

Colocação e limpeza de material de apoio nos espaços exteriores das piscinas (cadeiras e 

es sobre as regras do espaço e a sua utilização;  

Colaboração na vigilância, prevenção e comunicação de situações de risco;  

esidentes, estudantes ou trabalhadores no concelho de Braga e com idade entre 18 

Bolsa para apoio das despesas inerentes ao desenvolvimento do voluntariado (14€ por dia)  

(com possibilidade de inscrição em várias semanas) 



 

• de 18 de julho a 24 de julho

• de 25 de julho a 31 de julho

• de 01 de agosto a 7 de agosto

• de 08 de agosto a 14 de agosto

• de 15 de agosto a 21 de agosto

• de 22 de agosto a 28 de agosto

• de 29 de agosto a 

• de 05 de setembro a 

• de 12 de setembro a 1

 

 Total estimado de horas: 
 

 Horário:  
• turno das 09h30

• turno das 10h30

  

 

Acompanhamento 

O Gestor de Voluntariado é o princi

por dar informações aos voluntários.

 

Os voluntários trabalham diretamente com recursos humanos pagos e são supervisionados 

pelos Encarregados dos espaços 

 

 

e 18 de julho a 24 de julho 

e 25 de julho a 31 de julho 

1 de agosto a 7 de agosto 

8 de agosto a 14 de agosto 

e 15 de agosto a 21 de agosto 

e 22 de agosto a 28 de agosto 

e 29 de agosto a 04 de setembro 

5 de setembro a 11 de setembro 

e 12 de setembro a 18 de setembro 

Total estimado de horas: 7h por dia 

09h30-17h30 (horário de almoço das 12h30 às 13h30)

turno das 10h30-18h30 (horário de almoço das 13h30 às 14h30)

O Gestor de Voluntariado é o principal responsável pela integração e acompanhamento e 

por dar informações aos voluntários. 

Os voluntários trabalham diretamente com recursos humanos pagos e são supervisionados 

pelos Encarregados dos espaços onde a atividade voluntária decorre. 

 

17h30 (horário de almoço das 12h30 às 13h30) 

(horário de almoço das 13h30 às 14h30) 

acompanhamento e 

Os voluntários trabalham diretamente com recursos humanos pagos e são supervisionados 


