
SER VOLUNTÁRIO/A 

 

“A verdadeira solidariedade começa 

onde não se espera nada em troca”  
 

(Antoine de Saint-Exupery) 

 

Para mais Informações 

VOLUNTÁRIOS 

Ser voluntário...  

… é uma opção individual que se assume, 

no sentido de transformar a realidade social 

através de trabalho desenvolvido em      

projetos de interesse social e comunitário.  
 

Se quer participar de uma forma ativa e           

organizada na sociedade... 

Se tem vontade de participar num projeto         

organizado... 

Se acha que gostaria de desenvolver uma atividade 

em colaboração com uma entidade promotora de 

voluntariado... 

Se sente que pode ser um elemento de          

complementaridade numa equipa…. 

Se está disposto a participar de forma gratuita, 

sendo responsável, cumprindo um horário... 

Se quer viver experiências e aprendizagens      

enriquecedoras que lhe permitirão o seu        

crescimento pessoal…. 

 

… Então seja VOLUNTÁRIO!  

Para ser Voluntário/a deverá refletir    

sobre as seguintes ideias: 

Qual a razão porque quer ser voluntário? 

Ser voluntário é diferente de ter                   

gestos solidários com os outros? 

O que espera dar e receber sendo          

voluntário? 

De quanto tempo dispõe? 

Qual o nível de responsabilidade que está 

disposto a assumir? 

Já refletiu? 

INSCREVA-SE! 

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 



SER VOLUNTÁRIO/A 
 

Voluntário(a) é a pessoa que, de forma livre,   

desinteressada e responsável, se compromete, 

de acordo com as aptidões próprias e o seu 

tempo livre, a realizar ações de voluntariado 

numa entidade promotora. 
 

Áreas de atividade onde é possível exercer 

voluntariado:  Infância; juventude; idosos; 

pessoas com deficiência; apoio a famílias;    

recolha e distribuição de bens; atividades    

lúdicas; educação; saúde; ambiente;            

cultura, entre outras. 

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. 

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.  

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.  

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  

 


