
TERMOS E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO NA FORMAÇÃO DE VOLUNTARIADO 

 

 

INFORMAÇÃO GERAL  

A Formação em Voluntariado destina-se a Jovens maiores de 17 anos, que revelem elevado sentido de 

responsabilidade, gosto pelo trabalho em equipa, e que pretendam adquirir conhecimentos e experiências de 

voluntariado e missão, com crianças, jovens, adultos, idosos e/ou populações com fragilidades sociais. 

 

O participante na Formação de Voluntariado é desafiado a identificar-se com a missão e os valores promovidos 

pelas Irmãs Doroteias.  

 

A deslocação para o local das diferentes ações de formação programadas é da responsabilidade do jovem 

participante. No caso de haver vários participantes do mesmo local é possível articularem-se com a equipa 

organizadora de modo a prover um transporte comum. De qualquer modo, em nenhum caso alguém deixará de 

participar por falta de possibilidades económicas. A solidariedade e interajuda são possíveis para as situações que 

assim o requeiram. 

 

É obrigatório o jovem levar cartão de cidadão válido durante as atividades a realizar.  

 

INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, através do site: www.irmasdoroteias.pt/    e da 

plataforma: https://campusfrassinetti.irmasdoroteias.pt/ 

 

Para a inscrição ser concretizada e considerada válida, é necessário o preenchimento correto de todos os dados 

bem como a aceitação dos termos e condições e Política de Proteção de dados.  

 

Não serão validadas as inscrições cujos dados não estiverem corretos e/ou a ficha de inscrição devidamente 

preenchida. Qualquer inscrição que se venha a confirmar ter informações falsas será automaticamente cancelada. 

 

Ao Inscrever-se na Formação em Voluntariado compromete-se a participar em todas as atividades que lhe serão 

propostas durante a mesma.  

 

Programa e certificado 

O programa da Formação em Voluntariado é constituído por cinco módulos: 

I. Voluntariado: estrutura e funcionamento 

II. Voluntários: competências e técnicas  

III. Espiritualidade 

IV. Planificação: da teoria à prática 

V.  Trabalho de Campo 

 

No momento da realização do IV módulo, o participante na formação deverá obrigatoriamente entregar um 

certificado de registo criminal. 

 

O trabalho de campo a ser realizado será proposto tendo em conta o que mais se adequa ao perfil de cada 

voluntário, dentro das seguintes possibilidades: 

• Animador de campusfrassinetti 

o Vigias 

o Freixos 

o Faróis 

• Animador de Serviço a um Povo 

• Animador da missão Tendas na Praia 

 

Será feita uma avaliação final mediante um questionário sobre os conteúdos ministrados durante a formação. 

 

Só será atribuído Certificado de Formação, a quem tiver 100% de assiduidade e aprovação na formação. 
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