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1. ENQUADRAMENTO
A importância do Voluntariado na sociedade atual, como instrumento de intervenção social bem
como forma de exercício de cidadania tem vindo a assumir uma importância crescente. A prática do
Voluntariado deve, todavia, ser exercida com responsabilidade e conhecimento dos diferentes
contextos e diferentes públicos a que se destina. A falta de formação dos/as voluntários/as constitui
uma dificuldade ao nível do seu desempenho eficiente e responsável e, ao mesmo tempo, um dos
obstáculos ao seu acolhimento pelas organizações.
Neste contexto, é importante uma formação/capacitação dos/as voluntários e dos/as gestores
de voluntariado que seja consistente quer no plano da compreensão dos contextos da ação
voluntária, quer ao nível dos direitos e deveres de todas as partes envolvidas.

2. OBJETIVO GERAL
A ação de formação em Gestão do Voluntariado, visa:
- A capacitação dos/as formandos/as, quer sejam técnicos/as ou gestores/as de voluntariado, para
a compreensão dos conceitos, dos contextos da ação e das legalidades do tema, bem como dotálos/las de ferramentas e noções base que permitam uma eficaz gestão do programa de voluntariado.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Após a formação em Gestão do Voluntariado, o/a formando/a deve:
- Identificar e caracterizar os conceitos ligados ao voluntariado;
- Conhecer e aprender a história do voluntariado;
- Compreender a legislação desta área usando-a como uma ferramenta de gestão;
- Integrar os princípios orientadores da ação voluntária;
- Compreender as diferentes motivações para o voluntariado;
- Definir o perfil de voluntário/a
- Adquirir competências para o trabalho em equipa;
- Desenvolver competências para a comunicação e o relacionamento interpessoal;
- Conhecer e dominar as fases do processo de gestão de voluntariado;
- Construir ferramentas ajustadas à realidade institucional dos/as formandos/as;
- Explorar novas oportunidade de voluntariado nas organizações dos/as formandos/as.
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4. DESTINATÁRIOS/AS
A ação de formação em Gestão do Voluntariado, destina-se a agentes de voluntariado, sejam eles
dirigentes

associativos,

gestores/coordenadores

de

voluntariado,

técnicos/as,

líderes

organizacionais provenientes de todos os setores, desde o governamental ao da economia social e
empresarial, bem como todos/as aqueles/as que por motivos académicos tenham interesse na área.

5. CUSTO
A participação é gratuita.

6. INSCRIÇÃO
Os/as interessados/as deverão efetuar a sua pré-inscrição através do preenchimento do formulário
próprio disponível no ponto 15 desde plano de formação.

7. SELEÇÃO
O processo de seleção é efetuado de acordo com os seguintes critérios:
•
•

Submissão da Ficha de inscrição;
As admissões são limitadas ao número de vagas existentes (20 vagas), sendo que, caso o
número de interessados/as exceda o número máximo previsto, a seleção será realizada de
acordo com a ordem seguinte:
1º. Associados da Animar com quotas regularizadas;
2º. Não associados da Animar;
3º. Ordem de entrada da Ficha de inscrição.

8. CRONOGRAMA
O curso terá a duração de 7 semanas, conforme cronograma abaixo.
Legenda:

Sessão de Abertura e Sessão de Encerramento;
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4
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9. PLANO CURRICULAR
- Sessão de Abertura
-Apresentação individual;
- Breve explanação das expetativas de cada formando/a.

MÓDULO 1
VOLUNTARIADO – Introdução de conceitos | 6horas

1. Solidariedade, desenvolvimento e cooperação: conceitos e modelos
2. Conceitos de voluntariado e de voluntário/a
Princípios de Ética e de Deontologia do Trabalho Voluntário
3. O percurso histórico do voluntariado
Formador/a:
Paula Correia
(Coordenadora do Departamento de Programas, Projetos e Voluntariado da CASES)

MÓDULO 2
ENQUADRAMENTO JURÍDICO, DIREITOS E RESPONSABILIDADES | 6horas

1. Enquadramento jurídico nacional e orientações internacionais
2. Princípios enquadradores do voluntariado
3. Direitos e responsabilidades de um/a voluntário/a
4. Direitos e responsabilidades de uma entidade promotora de voluntariado
Formador/a:
Cátia Cohen
(Secretária-Geral da CASES)
Joana Cymbron
(Coordenadora do Gabinete Jurídico da CASES)
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MÓDULO 3
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO | 8horas

1. O que é ser voluntário/a: qualidades genéricas do/a voluntário/a e da entidade acolhedora;
2. As motivações de um/a voluntário/a;
3. Definição do perfil de voluntário/a;
4. Importância da conceção e implementação de um programa de gestão de voluntariado.
Formador/a:
Armando Guimarães.
(Mestre em Economia Social, é autor de diversas publicações sobre o voluntariado, é consultor da AEP
para a Gestão do Voluntariado e é membro ativo de diversas associações).

MÓDULO 4
GESTÃO DO VOLUNTARIADO | 18horas

1. Processo de Gestão de voluntariado
2. Elaboração de Perfis de Posto
3. Recrutamento de Voluntários
4. Entrevista e Seleção dos voluntários
5. Preparação dos voluntários
6. Supervisão dos voluntários
7. Avaliação dos voluntários
8. Reconhecimento dos voluntários
Formador/a:
Armando Guimarães.
(Mestre em Economia Social, é autor de diversas publicações sobre o voluntariado, é consultor da AEP
para a Gestão do Voluntariado e é membro ativo de diversas associações).

- Sessão de encerramento.
- Breve exercício de reflexão final dos formandos na aplicação prática das aprendizagens e
avaliação da ação.

10. METODOLOGIAS E TÉCNICAS PEDAGÓGICAS
A formação será teórico-prática e conta com a participação ativa dos/as formandos/as em
todas as atividades propostas. Versará a apresentação e discussão de temas específicos
relacionados com a área, bem como a discussão e análise de casos práticos.
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A formação à distância desenvolve-se pelo método expositivo, interrogativo e ativo na
plataforma moodle, com momentos de discussão orientada e de aprendizagem colaborativa,
recorrendo-se para o efeito a ambientes tecnológicos de digital learning.
Como forma de comunicação assíncrona, plataforma de autoestudo e de submissão dos
trabalhos finais será utilizado também o moodle.animar-dl.pt. Nesta plataforma a apresentação
audiovisual, o recurso a diversos exercícios, desafios e leituras potenciará a aprendizagem dos
conteúdos de cada módulo.

11. ELENCO de FORMADORES/AS

P

aula Correia
Licenciada em Serviço Social pelo ISSLx, pertence ao
quadro da Cooperativa António Sérgio para a Economia

Social, desde a sua génese, em 2009, onde desempenha atualmente
as funções de Coordenadora do Departamento de Voluntariado,
Projetos e Inovação Social. Trabalhou no Instituto António Sérgio do
Sector Cooperativo desde 1999. Formadora desde 2008 possui ainda
experiência no planeamento, elaboração, gestão e acompanhamento
de projetos de apoio à criação e consolidação de cooperativas e de
projetos de apoio à economia social.

J

oana Cymbron
Pós-graduada em Logística e Ciência da Legislação no Instituto de
Ciências

Jurídico-Políticas

da

Faculdade

de

Direito

da

Universidade de Lisboa, em 2007, e licenciada em Direito na Universidade
Católica Portuguesa, em 2001. Atualmente exerce as funções de
coordenadora do gabinete jurídico da CASES - Cooperativa António
Sérgio para a Economia Social. Anteriormente exerceu funções de
adjunta em diversos gabinetes ministeriais, designadamente na área
setorial da solidariedade e da segurança social, tendo acompanhado

questões relacionadas com a legislação e promoção do voluntariado; bem como advocacia.
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C

átia Cohen
Licenciada em Direito, em 2019, pela Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, e em Política Social,

em 2002, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
Desde 2012 é Secretária-Geral da CASES – Cooperativa
António Sérgio para a Economia Social e, anteriormente,
exerceu funções técnicas na CONFAGRI – Confederação
Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal e no INSCOOP – Instituto
António Sérgio para o Sector Cooperativo.

A

rmando Guimarães
Mestre

em

Economia

Social,

pela

Universidade do Minho, Master em Estratégia

e Competitividade das Organizações Sociais, pela
Universidade Lusíada e Especialização em Filosofia da
Educação

pela

Universidade

do

Porto.

É

formador/facilitador em Bootcamps e mentor de
projetos e dinamizador de programas de capacitação
na área Inovação e Empreendedorismo Social, no IES Social Business School; é consultor e formador em
Gestão de Voluntariado, na Pista Mágica e no Banco
Local de Voluntariado de Guimarães; foi professor na Pós-Graduação de Gestão de Voluntariado no
Instituto Superior de Serviço Social da Universidade do Porto; e é o Coordenador do Urbact Local
Group (ULG), no âmbito do projeto Cities4CSR, liderado pela Câmara Municipal de Guimarães.
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11.1

EQUIPA ANIMAR para a FORMAÇÃO

Olga Fernandes
Coordenadora da formação
e-mail: olga.fernandes@animar-dl.pt
telefone: 912 308 881

Raquel Rosa
Técnica de apoio à formação
e-mail: formacao@animar-dl.pt
telefone: 910 180 300

12. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Para concluir a ação, cada formando/a:
1 – Deverá frequentar assiduamente a formação, não excedendo os 10% de faltas.
2 – Deverá realizar os marcos pedagógicos de avaliação obtendo uma média não inferior a 10
valores.
Todos/as os/as formandos/as que concluam o curso com aproveitamento e que garantam
uma assiduidade de, pelo menos 90%, obterão um Certificado de Formação Profissional emitido
através da Plataforma SIGO (Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa).
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13. AMBIENTES DE APRENDIZAGEM E REQUISITOS
O curso será desenvolvido na modalidade de aprendizagem e ensino à distância, a partir
plataforma da Animar – http://moodle.animar-dl.pt, que servirá de suporte síncrono e assíncrono à
aprendizagem.
Para a frequência deste curso, todos/as os/as formandos/as e todos/as os/as formadores/as
deverão garantir que detêm:
•

Ligação internet: 3G ou 4G, mas recomendamos ligações físicas, pois as ligações móveis
poderão tornar-se instáveis, traduzindo-se numa má experiência, as ligações Wi-fi
também podem trazer problemas (grande distância entre o pc e o router, paredes
grossas pelo meio, interferência de outras redes wireless no escritório/casa).

•

Hardware: Processador: dual core a 2GHz ou mais (Intel i3, i5, i7 ou AMD equivalente);
RAM: 4Gb (mínimo); Webcam: 720p (mínimo); Microfone e colunas/headphones e alguns
GB livres no disco

•

Sistemas operativos: todas as plataformas (Windows, OSX, Linux), têm compatibilidade
com o Zoom e com o Moodle, recomendam-se as versões mais recentes dos sistemas
operativos, com atualizações de segurança em dia e também as opções mais recentes
da aplicação Zoom.

•

Browsers: qualquer browser na versão mais recente.

14. REGULAMENTO FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
É importante consultar e conhecer o Regulamento Geral da Atividade Formativa, o Regulamento
da Atividade Formativa a Distância e o Manual de Utilizador/a da Plataforma Moodle.
A inscrição pressupõe o conhecimento e a aceitação dos respetivos regulamentos.
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15. INSCRIÇÃO

A realização da inscrição, até 06/05/2020 deve ser feita aqui.
Os/as inscritos serão informados/as da sua admissão ou exclusão a 07/05/2021.
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