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A Formação nacional Mais e Melhor Voluntariado é uma iniciativa organizada no âmbito do projeto 

“Mais e Melhor Voluntariado na UE”, enquadrada na Iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE (EU Aid 

Volunteers), cujo fim é reunir voluntários  e  organizações  de  diferentes países, disponibilizar apoio 

prático aos projetos de ajuda humanitária e contribuir para reforçar, a  nível  local,  a  capacidade  e  a  

resiliência  de  comunidades  afetadas por  catástrofes,  além  de oferecer oportunidades aos cidadãos 

da UE de se envolverem na ajuda humanitária. 

DESTINATÁRIOS 

Esta formação dirige-se a Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) e 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) com sede em Portugal, que realizam programas de voluntariado 

de curto e longo prazo em países em desenvolvimento.  

DATAS & HORÁRIOS 

17 horas de formação durante três dias:  

20 e 27 de setembro: 10h - 17h   

28 de setembro: 10h - 13h 

LOCAL 

Fundação Cidade de Lisboa, sala B 

Rua Campo Grande, 380, 1700-097 Lisboa 

 

SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 

12 representantes de OSC/ONG sediadas em Portugal que realizam programas de voluntariado 

internacional de curto e longo prazo em países em desenvolvimento (1 participante por organização). 

Formação “Mais e Melhor Voluntariado” 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

https://www.imvf.org/project/mais-e-melhor-voluntariado-na-ue/
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LÍNGUA 

A formação realizar-se-á em língua portuguesa. Contudo, os participantes devem ter conhecimentos de 

inglês de nível B.  

TEMAS 

Os conteúdos abordados estabelecerão ligações entre o enquadramento das Normas e Procedimentos 

da iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE (EU Aid Volunteers) e as conclusões de um primeiro 

mapeamento e levantamento de necessidades, que compilou informação acerca de 17 OSC e ONGD em 

Portugal.  

 PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

 20 DE SETEMBRO 27 SETEMBRO 28 SETEMBRO 

Manhã 

10:00  

13:00 

 Boas vindas 

 Apresentação dos/das 

Participantes e Organizações 

 Debate sobre a formação e 

avaliação das expectativas 

 Enquadramento institucional: 

Ajuda Humanitária da UE e 

funcionamento e princípios 

ECHO 

 Enquadramento conceptual: 

DRR, LRRD, Resiliência e 

Proteção (resumidamente) 

 Partilha de Experiências e 

Práticas e Desafios entre as 

organizações dos/das 

participantes 

 Debate sobre a 

implementação de normas, a 

partir das conclusões 

partilhadas durante o exercício 

 

 

 Voluntários para a Ajuda 

da UE – certificação das 

organizações de 

Acolhimento e de Envio 

 Debate sobre os passos 

de acompanhamento 

 Avaliação final 

 

Tarde 

14:00 

17:00 

 Iniciativa Voluntários para a 

Ajuda da UE 

 Normas e procedimentos de 

Voluntários para a Ajuda da UE 

 Proposta de tarefa: cada 

organização mapear 

experiências e práticas e 

desafios potencialmente 

associadas à implementação 

de cada uma das normas 

 Desenvolver uma versão inicial 

de um documento com linhas 

de ação de apoio à 

implementação das Normas e 

Procedimentos da Ajuda da UE 

nas OSC e ONGD 
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OBJETIVOS DA FORMAÇÃO 

1. Disseminar as oportunidades para organizações e voluntários no âmbito da Iniciativa Voluntários 

para a Ajuda da UE; 

2. Apoiar as organizações na adoção e generalização de normas de qualidade e procedimentos nos 

seus programas de voluntariado, baseando-se no enquadramento da Iniciativa Voluntários para 

a Ajuda da UE; 

3. Promover a partilha de experiências e conhecimentos entre ONGD portuguesas que levem a 

cabo programas de voluntariado em países em desenvolvimento. 

 

RESULTADOS 

 Mapeamento das práticas e experiências das organizações participantes no voluntariado de 

curto e longo prazo em países em desenvolvimento; 

 Documento com as orientações para apoiar a implementação das Normas e Procedimentos da 

Ajuda da UE nas OSC e ONG portuguesas com programas de voluntariado de curto e longo prazo 

em países em desenvolvimento. 

 

DOCUMENTOS E FOLHETOS 

 Formação 

 Folha de Presenças 

 Formulário de Avaliação 

 Estudos de Caso 

 Orientações da GVC para as organizações 

locais 

 Normas e Procedimentos exigidos pela 

Iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE – 

Orientações para as Organizações de Envio 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 Rever as conclusões iniciais e definir as 

expectativas iniciais das organizações; 

 Avaliação não formal de cada etapa da 

formação; 

 Formulário de avaliação final; 

 Formulário de verificação dos resultados 

(a enviar às organizações 6 meses após 

a realização da formação); 
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CONTACTOS  

IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr 

E-mail: voluntarios@imvf.org 

TLF: 21 325 63 00 

 

 

O PROJETO Mais e Melhor Voluntariado na UE: Reforçar a Capacidade Técnica das Organizações Europeias e 

Melhorar as Oportunidades de Participação dos Cidadãos da UE nas Ações de Ajuda Humanitária é liderado 

pela GVC (Itália) e implementado em conjunto com 8 organizações parceiras europeias e plataformas 

nacionais dos seguintes países: Itália, Espanha, Portugal, Estónia, Hungria, Lituânia, Letónia, Chipre, 

Eslovénia. O parceiro nacional que implementará a formação é o IMVF (Instituto Marquês de Valle Flôr).  

Saiba mais sobre a iniciativa em: 

 

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en 

www.euvolunteerportal.org/en/ 

www.imvf.org/project/mais-e-melhor-voluntariado-na-ue/ 
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