
Caro Munícipe:

Ao longo dos últimos anos, tem-se acentuado a tendência 
de mobilização coletiva em torno de causas humanitárias, 
sendo notório o crescente número de pessoas que dedica 
uma parte do seu tempo a tarefas e atividades de manifesta 
utilidade social para as nossas comunidades.

O voluntariado representa assim um valioso ativo que pode 
e deve ser aproveitado e rentabilizado a favor de quem 
precisa, nomeadamente através da institucionalização de 
mecanismos e condições favoráveis ao desenvolvimento 
das ações que podem e devem ser desencadeadas nesse 
âmbito.

Por isso mesmo é que a Câmara Municipal, reconhecendo a 
importância de tal processo no reforço da coesão social e 
também a sua influência positiva na educação para a 
cidadania, avançou com a criação do Banco de Voluntariado 
de Cantanhede, onde munícipes de várias gerações têm 
oportunidade de participar ativamente em cadeias de 
solidariedade em benefício de pessoas e entidades.

Trata-se de um espaço de convergência de vontades que 
dispõe de mecanismos para planificar as ações de volunta-
riado, integrando os voluntários e coordenando o exercício 
da sua atividade em áreas como a educação, a ação social, 
a saúde, o desenvolvimento económico e social, a justiça, a 
cultura, o desporto, o ambiente e a proteção civil.

É vasto e variado o campo de intervenção do Banco de 
Voluntariado, onde a colaboração de todos, por pequena 
que seja, é preciosa para ajudar a superar as limitações 
sinalizadas em vários domínios. 

BANCO DE 
VOLUNTARIADO
DE CANTANHEDE

QUER
AJUDAR?
CONTE CONNOSCO

NÓS AJUDAMO-LO A AJUDAR OS OUTROS

(Lei n.º 71/98 de 3 de Novembro)

A Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede,

(Helena Teodósio)

“O Voluntário é um indivíduo que de forma livre, 
desinteressada e responsável se compromete, 
de acordo com as suas aptidões e no seu tempo 
livre, a desenvolver acções de voluntariado no 
âmbito de uma organização promotora”

Informações e Inscrições:
Câmara Municipal de Cantanhede
Divisão de Ação Social e Saúde
Casa Francisco Pinto, Rua António José de 
Almeida, N.º3 
3060-142 Cantanhede
Mail - voluntariado@cm-cantanhede.pt
Telefone - 231 410 100 / 231 410 123
Fax - 231 410 199
Facebook- www.facebook.com/Banco-
de-Voluntariado-de-Cantanhede

Lei nº 71/98 de 3 de novembro



Se desejar prestar trabalho voluntário no Concelho 
de Cantanhede, inscreva-se.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Áreas de Intervenção
O Banco de Voluntariado de Cantanhede institui-se 
como um espaço de encontro entre pessoas que 
expressam a sua disponibilidade para prestarem 
trabalho voluntário e as entidades que necessitam 
desse contributo.

Nome

Data de Nascimento

Morada

Localidade

Freguesia

Código Postal

Telefone/Telemóvel

E-mail

Habilitações Literárias

Profissão                                    Contribuinte

Cartão de Cidadão         

                                                                        

                   

Educação 
Educação de adultos
Alfabetização
Ensino da língua portuguesa a imigrantes
Apoio em actividades complementares de acção educativa
Apoio a actividades lúdicas
Outras. Quais?________________________________________________________

Ação Social
Apoio à Infância
Apoio à 3.ª Idade
Apoio à adolescência
Apoio a Pessoas com Deficiência
Acompanhamento a famílias desfavorecidas
Apoio a minorias étnicas e imigrantes
Apoio em actividades de animação social diversas
Ajuda humanitária 
Outras. Quais? _______________________________________________________

Saúde
Apoio domiciliária na administração de medicamentos
Acompanhamento a consultas
Colaboração em ações de prevenção/sensibilização
Outras.Quais? ________________________________________________________

Cultura
Apoio em actividades da Biblioteca
Apoio a eventos culturais
Apoio em actividades relacionadas com turismo
Outras. Quais? _______________________________________________________

Horário disponível: _________________________________________ 

Já exerceu alguma atividade de voluntariado?          Sim               

Não

Qual? Área(s): 

_______________________________________________________

Período de duração:  de  _____/_____/_____ a _____/______/_____

O voluntário:______________________________________________

Data de Inscrição: ______-______-_______

Desporto
Apoio em eventos desportivas
Outras. Quais?
___________________________________________________________________________

Ambiente
Colaboração em acções de prevenção ambiental
Outras. Quais? 
___________________________________________________________________________

Proteção Civil
Colaboração em situações de calamidade pública
Bombeiros
Outras. Quais?
___________________________________________________________________________

Desenvolvimento Económico e Social
Formação Profissional
Colaboração em Projectos
Apoio a eventos comerciais/industriais 
Apoio à inserção sócio-profissional
Outras. Quais? 
___________________________________________________________________________

Justiça
Apoio à vítima
Protecção a crianças e jovens em risco
Colaboração em acções de prevenção
Apoio a eventos
Outras. Quais? 
___________________________________________________________________________

Nº -

Mod. 639/0

Nº - Válido até  

Ao efetuar o preenchimento da Ficha de Inscrição autoriza expressamente o 
tratamento dos dados pessoais para efeitos de gestão do processo, nos termos 
da Política de Proteção de Dados e Privacidade (Lei n.° 67/98, de 26/10, 
conjugada com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, Regulamento 
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril). Poderá 
exercer a qualquer momento os direitos de proteção de dados, designadamen-
te os direitos de acesso, retificação, oposição ou apagamento, através de 
contacto com a Câmara Municipal de Cantanhede: geral@cm-cantanhede.pt 


