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Preâmbulo

Segundo a metodologia de trabalho aplicada na Rede Social de Alvito, o Plano de 

Desenvolvimento Social (PDS) do concelho e Planos de Acção 2007/2009, apontam como uma 

das prioridades sociais a desenvolver, a constituição do Núcleo de Voluntariado Social de 

Alvito como resposta a um conjunto de acções de interesse social e comunitário, realizadas de 

forma desinteressada, no âmbito de projectos, programas e outras formas de intervenção ao 

serviço de indivíduos famílias e comunidade, exercidas sem fins lucrativos por entidades 

públicas ou privadas. Com a revisão do PDS concelhio em 2008, conforme orientações do PDS 

distrital, que à luz do Plano Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI), estabeleceu como uma 

das metas a criação, a nível local e com o auxilio das autarquias, de centros de reunião de todos 

os interessados em prestar acções de voluntariado e de todas as entidades que necessitam de 

tais acções.

Na perspectiva de garantir a todos os cidadãos a participação solidária em acções de 

voluntariado, a Lei nº 71/98 de 3 de Novembro e o Decreto-Lei nº 389/99, de 30 de Setembro, 

estabelecem as bases de enquadramento jurídico a essa acção de cidadania, definindo os 

princípios legais do voluntariado e contemplando um conjunto de direitos e deveres dos 

Voluntários e das organizações promotoras.

Deste modo, é intenção do Município, criar o Núcleo de Voluntariado Social de Alvito

(NVSA); para colmatar uma das necessidades/prioridades, que constitui os Planos de Acção de 

2007/2009 da Rede Social de Alvito e que vai de encontro às prioridades do Governo e do 

Concelho Nacional para a Promoção do Voluntariado.

O NVSA é, promovido pelo Município de Alvito em parceria com Conselho Local de Acção 

Social de Alvito (CLASAL), divulgado através da página electrónica do Município, do Boletim 

Municipal e folhetos desdobráveis. O funcionamento do NVSA, é garantido pelos funcionários 

do sector de Acção Social do Município, com a colaboração do Núcleo Executivo do CLASAL.

Para regular o funcionamento do NVSA, procede-se à definição de um conjunto de normas de 

funcionamento, sem prejuízo das regras estabelecidas na Lei nº 71/98, de 3 de Novembro e no 

Decreto-Lei nº 389/99, de 30 de Setembro, e recomendações do Conselho Nacional para a 

Promoção do Voluntariado.

Esta intenção do Município tem como enquadramento legal, o disposto no nº 8 do artigo 112º e 

no artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, nos termos da alínea a), b) e c) do nº.4 

do artigo 64º e da alínea a) do nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro com a 

redacção dada pela Lei nº 5-A/02 de 11 de Janeiro, e ainda para efeitos de apreciação pública e 



2

recolha de sugestões, nos termos do artigo 117º do Código do Procedimento Administrativo, 

propõe-se a aprovação do Regulamento do Núcleo de Voluntariado Social de Alvito, ao abrigo 

da alínea a) do nº 2 do artigo 53º do mesmo diploma legal.
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CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º

Âmbito e Entidade Instaladora

O Núcleo de Voluntariado Social de Alvito, adiante designado por NVSA, tem como entidade

instaladora o Município de Alvito, através de deliberação da Câmara Municipal de Alvito e da 

Assembleia Municipal. Pretende promover o encontro entre a oferta e a procura de 

voluntariado, sensibilizar os cidadãos e as organizações para o voluntariado, divulgar projectos 

e oportunidades de voluntariado, contribuir para o aprofundamento do conhecimento do mesmo 

e disponibilizar ao público informações sobre o voluntariado.

O NVSA, tem por missão incentivar e divulgar a prática do voluntariado no concelho, 

promovendo a educação para o exercício consciente da solidariedade e cidadania, fazendo a 

ponte com as organizações concelhias que necessitem de voluntários.

Artigo 2º

 Sede de atendimento ao público

O atendimento ao público, de voluntários e das entidades, é feito no Sector de Acção Social do

Município.

Artigo 3º

Recursos Humanos

1. O NVSA será integrado por uma equipa constituída pelos técnicos do Sector de Acção 

Social do Município, e pelo Núcleo Executivo do Conselho Local de Acção Social de 

Alvito (CLASAL).

2. O presidente da Câmara designa de entre os técnicos do Município que integram o Sector 

referido no número anterior, um coordenador que será responsável pela actividade do 

NVSA.

3. A equipa de voluntários terá que proceder a nomeação bianual de um elemento para 

interlocutor do voluntariado, perante o grupo de trabalho do voluntariado da Rede Social no 

âmbito da Plataforma Supra Concelhia do Baixo Alentejo (PSCBA) e do Banco de 

Voluntariado de Beja (BVB), da Caritas Diocesana.
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4. A equipa do NVSA, deve desenvolver contactos frequentes com as instituições 

promotoras/enquadradoras, designadamente através das redes já estabelecidas.

CAPITULO II

NÚCLEO DE VOLUNTARIADO SOCIAL DE ALVITO

Artigo 4º

Objectivos 

1. Difundir o voluntariado no concelho, engrandecendo a participação no voluntariado em 

geral, nas instituições e nos grupos.

2. Criar e adequar modalidades de voluntariado nas instituições e nos grupos (organização; 

funcionamento e processo de actuação).  

3. Transformar necessidades sociais em oportunidades de participação solidária e potenciar o 

aparecimento de iniciativas locais direccionadas para as instituições e voluntários. 

4. Acolher as inscrições de pessoas interessadas em fazer voluntariado, bem como receber as 

candidaturas por parte das entidades promotoras, procedendo ao encaminhamento de 

voluntários para as entidades e acompanhamento na sua inserção. 

5. Promover momentos de partilha entre as instituições e os voluntários (intercâmbios), bem 

como, disponibilizar à comunidade informações sobre o voluntariado (reuniões, seminários, 

workshop).

 Artigo 5º

Intervenção do Município de Alvito

1. Através do NVSA, o Município de Alvito promove o encontro e intercâmbio entre cidadãos

e as instituições do concelho que possam enquadrar em projectos e actividades socialmente 

úteis, de acordo com os seus interesses, capacidade e disponibilidade. 

a) Desenvolver acções de formação, relativas ao funcionamento do NVSA, no 

sentido facilitar a prática do voluntariado;

b) Estabelecer um acordo entre o voluntário e a entidade promotora com vista à 

realização de um programa de voluntariado; 
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c) Emitir o cartão de identificação de voluntário, e recebê-lo nos casos de 

suspensão ou cessação da prática de voluntariado;

d) Apoiar as entidades a adquirir o fardamento para os voluntários, para 

utilização no cumprimento das suas tarefas de voluntariado;

e) Apoiar financeiramente as actividades e projectos de voluntariado das 

instituições do concelho que pretendam dinamizar esta prática; 

f) Assegurar os custos com despesas relacionadas com transportes, decorrentes 

da actividade, se a eles houver lugar, assim como inerentes às refeições, se tal 

se justificar;

g) Assegurar a correcta utilização dos recursos materiais e dos bens;

equipamentos e utensílios colocados ao dispor do voluntário; 

h) Assegurar em parceria com as entidades promotoras do voluntariado os 

encargos com a apólice de seguro contratualizado para os voluntários;

i) Recepção e análise em sede de Núcleo Executivo do CLASAL, dos projectos 

de voluntariado apresentados pelas instituições.

2. Cabe à equipa do NVSA supervisionar o processo de acolhimento e de integração do 

voluntário na organização da entidade enquadradora/promotora, numa perspectiva de 

articulação concertada entre as partes envolvidas, reservando-se o direito de:

a) Intervir na mediação de conflitos;

b) Avaliar situações de incumprimento das declarações constantes do presente 

documento, sempre que solicitar por qualquer das partes envolvidas;

c) Determinar a suspensão ou cessação do voluntariado, sempre que verificar o 

desrespeito pelas normas constantes do presente regimento, por qualquer uma 

das partes envolvidas no processo;

d) Garantir a realização da formação específica para os voluntários.

3. Compete igualmente à equipa do NVSA proceder à avaliação periódica do processo de 

acolhimento e integração do voluntário na sua prática, bem como à análise do cumprimento 

das normas instituídas. 

4. Compete também à equipa do NVSA, passar a informação dos projectos de voluntariado em

curso ao CLASAL, bem como articular os recursos da parceria sempre que necessário para 

o desenvolvimento do voluntariado concelhio. 
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CAPITULO III

VOLUNTARIADO 

 Artigo 6º

Direitos do Voluntário

1. O Voluntário é o indivíduo que, de forma livre, desinteressada e responsável se compromete 

a realizar acções de voluntariado, segundo o artigo 3º da Lei nº 71/98 de 3 de Novembro.

2. Ao voluntário conferem todos os direitos regulamentados, de acordo com artigo 7º da Lei nº 

71/98, de 3 de Novembro e o artigo 13º do Decreto-Lei nº 389/99, de 30 de Setembro.

3. São deveres do voluntário, todos os regulamentados no artigo 8º da Lei nº 71/98, de 3 de 

Novembro. 

CAPITULO IV

PROCEDIMENTOS DO NVSA 

 Artigo 7º

Destinatários

O candidato a voluntário e as entidades interessadas em acolher voluntários poderão dirigir-se

ao Sector de Acção Social do Município, onde funciona o NVSA e solicitar uma ficha de 

inscrição.

1. Poderão inscrever-se como voluntários os maiores de 18 anos, residentes no concelho de

Alvito, nos termos da lei.

2. Poderão inscrever-se as instituições locais que manifestem interesse na integração de

voluntários e que preencham, os requisitos estabelecidos, no artigo 4º da Lei 71/98, de 3 de 

Novembro e o artigo 2º do Decreto-Lei 388/99, de 30 de Setembro. 

Artigo 8º

Inscrições

As fichas de inscrição para os voluntários e para as entidades interessadas em acolher

voluntários são fornecidas pelos serviços do Município que integra o NVSA, mediante

solicitação dos interessados.
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As fichas de inscrição (em anexo) foram criadas através de recolha de informações e 

experiências de Núcleos e Bancos já implementados.

Artigo 9º

Entrevista com o voluntário

1. Todos os candidatos a voluntários são entrevistados pelo técnico do BVB da Caritas

Diocesana, ou, na sua ausência por um técnico da equipa do Núcleo Executivo do 

CLASAL.

2. Na entrevista com o candidato a voluntário devem ser analisadas as suas motivações, as 

suas aspirações, as suas expectativas, as suas aptidões e as suas preferências, de forma a 

poder encaminhá-lo para a organização promotora que melhor se adeqúe ao seu perfil, 

garantindo igualmente as necessidades desta.

3. Em termos técnicos de construção da entrevista, esta deverá conter uma série de questões-

chave, ser semi-dirigida/semi-directiva, com linguagem simples, clara e adequada ao 

voluntariado, com a duração média de vinte minutos e deverá contemplar duas fases: a 

primeira, de confirmação das informações prestadas na ficha de inscrição, e a segunda, de 

aprofundamento de questões que se considerem pertinentes.

4. A marcação da entrevista é comunicada ao candidato pela via mais conveniente, 

mencionando o dia, a hora e o local.

Artigo 10º

Encaminhamento

1. Mediante toda a informação recolhida da análise de conteúdo da entrevista realizada, é 

possível criar o perfil do candidato a voluntário, que irá permitir um melhor 

encaminhamento e integração ajustando assim, a vontade do voluntário às necessidades da 

organização promotora, permitindo o sucesso do serviço de voluntariado a prestar.

2. O NVSA encaminha os voluntários para a instituição mais consentânea com as aptidões e 

preferências demonstradas pelo candidato, quanto ao exercício do voluntariado e com o 

perfil solicitado pela instituição promotora do projecto de voluntariado, ou actividade que 

o vai enquadrar.
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3. Seguidamente, o conteúdo das fichas de inscrição dos voluntários e de organizações 

promotoras é inserido na base de dados do BVB.

Artigo 11º

Acompanhamento e avaliação

1. Durante o decurso da sua actividade, o voluntário deve ter acompanhamento por parte do

coordenador do NVSA, ou do interlocutor do grupo de voluntariado bem como dos 

técnicos ou responsáveis das entidades promotoras do voluntariado.

2. O NVSA e as entidades promotoras de voluntariado, deverão efectuar uma avaliação geral

da satisfação do voluntário e da entidade promotora de voluntariado. A periodicidade da 

avaliação será decidida entre o NVSA e as entidades promotoras e contemplará o grau de 

satisfação do voluntário e das entidades onde a prática é desenvolvida.

3. Nessa análise devem ser ponderados os seguintes aspectos:

a) A satisfação do voluntário pelo trabalho efectuado;

b) A satisfação da instituição promotora pela actividade do voluntariado;

c)  O cumprimento das normas instituídas.

4. A avaliação deverá ser remetida ao grupo de trabalho de voluntariado da PSCBA, que por 

sua vez apresenta os resultados anualmente ao Conselho Nacional para a Promoção do 

Voluntariado, com o objectivo de disponibilizar informação que permita desenvolver as 

acções que facilitem o regular acompanhamento da actividade do NVSA.

Artigo 12º

Formação

O NVSA deve facultar aos voluntários a formação de carácter geral sendo a formação 

específica, assegurada pela entidade ou instituição promotora de acordo com área em que o 

voluntário irá intervir.

Artigo 13º

Seguro

O Voluntário beneficia de um seguro obrigatório previsto no artigo 16º do Decreto-lei nº 

389/99, de 30 de Setembro.
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Artigo 14º

Cartão de identificação de voluntário 

1. A emissão do cartão de identificação de voluntário é da responsabilidade do Município de 

Alvito, de acordo com o Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, nos termos 

da legislação em vigor, ou segundo as normas regulamentadas no âmbito de outras 

instituições e projectos de voluntariado. 

2. A emissão do cartão de identificação de voluntário é efectuada após o enquadramento do

voluntário na instituição que o acolhe.

3. A suspensão ou cessação da colaboração do voluntário determina a obrigatoriedade da 

devolução do cartão de identificação do voluntário ao NVSA, que participará a devolução 

à entidade responsável pela sua emissão. 

Artigo 15º

Acreditação e certificação do voluntário 

A acreditação e a certificação do trabalho voluntário são feitas pelo Município ou por outras 

organizações acreditadas para o efeito, nos termos da legislação em vigor.

CAPITULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 16º

Omissões

A resolução dos casos omissos, assim como a interpretação, em caso de dúvida, das disposições 

constantes no presente Regulamento, serão resolvidas por deliberação da Câmara Municipal de 

Alvito, enquanto entidade gestora do NVSA.

Artigo 17º

Entrada em vigor

1. O presente regulamento entrará em vigor após 15 dias, à data da sua publicação.


