
ENTIDADES PROMOTORAS 

 

“A verdadeira solidariedade começa 

onde não se espera nada em troca”  
 

(Antoine de Saint-Exupery) 

 

Para mais Informações 

O QUE ENVOLVE RECEBER VOLUNTÁRIOS? 

Ter um programa de voluntariado, definindo as atividades 

específicas e a duração do mesmo. 

A existência de um técnico que coordene / oriente as    

atividades do voluntário. 

Elaboração do Acordo de Voluntariado onde conste os 

direitos e deveres do voluntário.  

Realização de um seguro para cobrir danos em caso de      

acidente ou doença, sofridos ou contraídos no exercício da 

atividade voluntária. 

Todos estes procedimentos são apoiados / orientados 

pela equipa do Rio Maior Voluntário. 

QUAIS AS VANTAGENS DE DESENVOLVER 

PROJETOS DE  VOLUNTARIADO? 

Contributo de diferentes recursos e competências. 

Novos conhecimentos e ferramentas. 

Ampliação de parcerias. 

Melhoria no serviço prestado. 

Aumento da produtividade. 

Capitação de recursos. 

Fortalecimento da imagem institucional. 

Melhoria social. 

SE QUER QUE A SUA 

INSTITUIÇÃO OU  

ORGANIZAÇÃO SEJA  

PROMOTORA DE  

VOLUNTARIADO… 

 

 

INSCREVA-SE! 
ENTIDADES PROMOTORAS 

Dirija-se à nossa sede: 

Espaço 3E - CEE “O Ninho” 

Envie E-mail para:   

riomaiorvoluntario@gmail.com 

Visite os Websites:  

http://www.ceeoninho.pt 

https://www.facebook.com/pages/CLDS-Rio-Maior 

http://www.cm-riomaior.pt 



RIO MAIOR VOLUNTÁRIO 
 

O Rio Maior Voluntário é um espaço de   

encontro de pessoas interessadas em ser  

voluntárias, que oferecem a sua                

disponibilidade para prestar um conjunto de 

ações inerentes à condição de cidadania    

ativa e solidária e de entidades que           

disponibilizam oportunidades de               

enquadramento em atividades e áreas de       

interesse social e comunitário.  

ENTIDADES PROMOTORAS DE 

VOLUNTARIADO 
 

Entidades públicas da administração central, 

regional ou local. 

Pessoas coletivas de direito público ou    

privado. 

Organizações socialmente reconhecidas. 

Entidades / organizações que reúnam     

condições contempladas na legislação para 

receber voluntários e coordenar o seu   

trabalho na área da ação social, saúde,   

educação, cultura, ambiente, etc. 
OBJETIVOS DO  

RIO MAIOR  VOLUNTÁRIO 
 

Incentivar e fomentar a prática do           

voluntariado a favor da comunidade. 

Promover o encontro entre a oferta e a 

procura de voluntariado. 

Formar voluntários e agentes institucionais 

no âmbito do voluntariado. 

Divulgar e apoiar projetos e oportunidades 

de voluntariado. 

O Espaço 3E – Entreajuda, estimula 

e empreende - Contrato Local de      

Desenvolvimento Social + do     

Centro de Educação Especial do 

Concelho de Rio Maior “O Ninho” 

em parceria com a Santa Casa da  

Misericórdia de Rio Maior, a Junta 

de Freguesia de Rio Maior e a     

Câmara Municipal de Rio Maior   

dinamizam o Rio Maior            

Voluntário, que visa incentivar e  

promover o trabalho voluntário    

no concelho. 

 

 

O Rio Maior Voluntário integra 

os cidadãos que queiram prestar 

serviço voluntário nas diversas      

instituições do concelho, bem como 

as entidades que pretendam         

desenvolver projetos de               

voluntariado. 
 

Sede: 

ESPAÇO 3E - CLDS+ RIO MAIOR 

Centro de Educação Especial do Concelho 

de Rio Maior “O Ninho” 

Largo Padre Quartilho 

2040-331 Rio Maior 

Tlm.: 927 956 507 

Telef.: 243 995 383  |   Fax: 243 992 483  

 


