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I – Introdução 
 
O desenvolvimento das sociedades tem permitido que as pessoas se reformem cada vez mais cedo e, 

igualmente, a vários tipos de exclusões profissionais, levando muitas vezes à perda de sentido de utilidade 

de muita gente, ainda activa e com valiosas competências profissionais. É normalmente entre estes que 

se podem recrutar os voluntários mais eficientes. 

Por outro lado, o desenvolvimento da consciência cívica, na sua componente solidária, tem despertado em 

muitos dos elementos da nossa comunidade (jovens e adultos) o desejo de participarem na resolução de 

problemas sociais. No CEERIA acreditamos que a participação activa dos cidadãos contribui para o 

enriquecimento do sistema social da comunidade em que estamos inseridos. 

Existindo mais de 50.000 voluntários a colaborarem nas IPSS Portuguesas, é verdade que o conceito de 

“voluntário” nem sempre é devidamente transmitido e interiorizado. Pelo que muitas vezes se costuma 

referir que pior que a ausência de voluntariado é um mau voluntariado. 

Entre outras coisas consideramos importante para existir um bom voluntariado: 

 - Reconhecer as características e o valor intrínseco do trabalho voluntário; 

  - Criar as medidas necessárias à dignificação, à visibilidade e à eficácia do voluntariado; 

 - Criar estruturas e funções específicas para a organização e sucesso do voluntariado; 

 - Definir os perfis adequados para as funções a promover, ou tarefas a realizar. 

Assim, entre outras coisas, ser voluntário requer: 

 Perfil adequado 

 Disponibilidade para o compromisso 

 Sentido de responsabilidade 

 Capacidade de empatia 

 Maior necessidade de desempenhar papeis do que usufruir de estatutos 
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II – Apresentação CEERIA, IPSS 

 

O CEERIA – Centro de Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça é uma Associação 

sem fins lucrativos constituída em 3 de Dezembro de 1976. 

Em 1980, pelo então Primeiro-Ministro, Francisco Sá Carneiro, é-lhe reconhecido o estatuto de Pessoa 

Colectiva de Utilidade Pública e, em 1990, procedeu-se ao seu registo definitivo como Instituição Particular 

de Solidariedade Social. 

À data da sua fundação, o CEERIA procurou fundamentalmente ser uma resposta no âmbito da Educação 

Especial, acolhendo crianças e jovens que, dadas as suas características, possuíam necessidades 

especiais de educação, que não poderiam, à altura, ser supridas em contexto de ensino regular. 

Hoje o CEERIA tem por Visão ser uma referência no Apoio às Pessoas com Deficiências ou 

Incapacidades na sua Construção como Cidadãos de pleno direito. 

Para a actualização da sua Visão, realiza a sua Missão, procurando prestar serviços de elevada qualidade 

nos domínios da Reabilitação, do Apoio Social, e da (Re) Integração Social e Profissional a Pessoas com 

Deficiências ou Incapacidades, em Contextos Inclusivos.  

Para o desenvolvimento destes serviços, o CEERIA está actualmente organizado nas seguintes valências: 

 Centro de Recursos para a Inclusão (CRI), para apoiar crianças em idade de escolaridade 

obrigatória, que apresentam necessidades especiais de educação de carácter permanente, 

nomeadamente nos domínios terapêutico e de transição para a vida pós 18 anos 

 Centro de Actividades Ocupacionais (CAO), constituído por 3 unidades, para apoiar Pessoas 

com Deficiências ou Incapacidades com mais de 18 anos, muito comprometidas em termos de 

autonomia e de auto-cuidados 

 Centro de Apoio Residencial (CAR), constituído por 2 unidades residenciais, que prestam apoio 

permanente, ou temporário a utentes do CEERIA, que se encontrem desprovidas de contextos 

familiares que lhes facultem um adequado desenvolvimento físico, social, afectivo e emocional, 

procuramos ainda, atender a situações de famílias que necessitam deste apoio temporário, por 

motivo de doença, férias, fins de semana, ou outros devidamente fundamentados. 

 Centro de Reabilitação Profissional (CRP), onde são desenvolvidas várias medidas ligadas à 

promoção do emprego e formação profissional para Pessoas com Deficiências ou Incapacidades, 

nomeadamente: a Informação, Avaliação e Orientação Profissional, o Apoio à Colação e o 

Acompanhamento Pós-Colocação, assim como, Cursos de Formação Profissional Inicial e 

Contínua. 
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 Intervenção Precoce na Infância (IPI), que consiste na prestação de serviços a crianças dos 0 

aos 6 anos e respectivas famílias, de forma a promover a saúde e bem-estar da criança, 

potenciar as suas competências emergentes, minimizar os atrasos de desenvolvimento e 

deficiências existentes, prevenir a deterioração funcional e promover as competências 

adaptativas dos pais e funcionamento global da família. Estes objectivos são alcançados através 

da prestação de serviços de desenvolvimento, educacionais e terapêuticos para crianças, em 

conjunto com o apoio planificado em colaboração com as suas Famílias. O projecto apoia 60 

crianças/ famílias. 

 Centro de Emprego Apoiado (CEA), que integra no presente uma Empresa de Inserção ligada 

às actividades de Jardinagem e Lavandaria.  

O CEERIA, neste seu percurso, conseguiu implementar-se como uma importante estrutura social. Dá 

apoio a mais de 450 pessoas com deficiências e incapacidades e suas famílias. Integra como 

trabalhadores e voluntários mais de 70 colaboradores e situa-se no contexto da comunidade que serve 

como a alternativa mais consistente para as Pessoas com Deficiências e Incapacidades e suas famílias. 
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III. 1 – Como concebemos o voluntariado 

O voluntariado para nós torna-se claro pelo compromisso entre o que voluntariamente o deseja assumir e 

praticar, e o CEERIA enquanto corpo dinâmico que o integra.  

O voluntário deseja colaborar, tem condições para o fazer e consciência que o quer fazer com rigor, 

integrando-se na organização CEERIA. 

O CEERIA define e apresenta de forma clara e objectiva as actividades e tarefas, as regras e os horários 

de enquadramento, disponibiliza formação adequada, integra o voluntário na equipa CEERIA, acompanha 

o seu desempenho e compromete-se a fazer avaliações periódicas dos resultados alcançados. 

 

III. 2 – Direitos e Deveres do Voluntário 

Actuar com as pessoas, famílias e comunidade é estabelecer uma relação de reciprocidade de dar e 

receber que exige direitos e impõe deveres. 

DIREITOS 

1 – Estabelecer um contrato formal com o CEERIA que defina as características e a duração do 

vínculo; 

2 – Dispor de um cartão de identificação de voluntário, emitido pelo CEERIA; 

3 – Ter acesso aos programas de formação inicial e contínua com vista a uma boa integração e 

um bom desempenho no CEERIA; 

4 – Usufruir da ajuda de um orientador no início, e ao longo da sua colaboração, que o introduza 

na Cultura do CEERIA (código de ética), incluindo as regras formais e informais; 

5 – Ser respeitada/o na sua singularidade e poder exprimir opiniões relativas ao trabalho que 

desempenha; 

6 – Sentir-se valorizado e parte integrante da imagem positiva do CEERIA na Comunidade; 

7 – Ter direito a refeições em função do horário; 

8 – Usufruir de um seguro de acidentes pessoais, suportado pelo CEERIA; 

9 – Receber o resultado da avaliação de desempenho da sua colaboração; 

10 – Receber um certificado emitido pelo CEERIA. 

 

 

 

DEVERES 
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1 – Observar os valores e princípios que regem o CEERIA, nomeadamente o respeito por todos os 

que o integram, destacando-se a dignidade das pessoas que são o foco da nossa acção; 

2 – Participar com empenho e dedicação na prossecução dos objectivos do CEERIA; 

3 – Participar nos programas de formação destinados ao bom desempenho do trabalho voluntário; 

4 – Desempenhar de forma responsável as actividades e tarefas a que se comprometeu; 

5 – Cumprir com rigor as condições contratuais, garantindo a regularidade do seu trabalho; 

6 – Zelar pela conservação dos equipamentos postos ao seu dispor 

 

 

III. 3 – Suspensão ou Cessação do contrato do contrato do Voluntário 

O voluntário que decidir interromper ou cessar o seu contrato deve informar por escrito, pedimos que com 

a antecedência de 30 dias, tal como é aconselhável que fiquem registados os motivos que levaram a essa 

suspensão ou cessação. 

O CEERIA pode igualmente, suspender ou terminar o contrato, a título temporário ou definitivo, sempre 

que os interesses da instituição assim o determinem, devendo igualmente fazê-lo por escrito com a devida 

antecedência, e fundamentando igualmente os motivos que levaram a essa decisão. 

 

 

III. 4 – Tipos de Voluntariado 

São voluntários os elementos dos corpos sociais e assessores do CEERIA, que trabalham para a 

dignificação e bem-estar dos beneficiários da organização sem qualquer remuneração. 

São voluntários os colaboradores não remunerados do CEERIA que se dedicam ao seu desenvolvimento 

e progresso.  

Neste grupo consideram-se dois tipos de voluntariado: 

Voluntariado Especializado   

Nesta categoria inserem-se todos os profissionais certificados (reformados ou não) que disponibilizam 

as suas competências especializadas colocando-as, de livre vontade, ao serviço do CEERIA, 

nomeadamente: 

 Advogados  

 Animadores Culturais 

 Artistas Plásticos 

 Assistentes Sociais 

 Cabeleireiros e Esteticistas 

 Dietistas 

 Enfermeiros 

 Fisioterapeutas 
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 Fotógrafos 

 Jornalistas 

 Massagistas 

 Médicos 

 Motoristas 

 Músicos 

 Professores de Educação Física e de Dança 

 Psicólogos 

 Técnicos de Audiovisual 

 Solicitadores 

 Técnicos de Audiovisual 

 Técnicos de Informática 

 Técnicos de Manutenção de Instalações e Equipamentos (Pedreiros; Pintores; 

Canalizadores; Electricistas; Carpinteiros; Jardineiros…) 

 Técnicos de Marketing e Publicidade 

 Terapeutas da Fala 

 Terapeutas Ocupacionais 

 … 

Voluntariado de Serviço 

Nesta categoria inserem-se todas as pessoas (jovens ou adultas) que disponibilizam as suas 

competências e parte do seu tempo livre, colocando-os ao serviço do CEERIA e dos destinatários 

da sua acção. Exemplos: 

 Acompanhantes em passeios e outras actividades lúdicas, desportivas e 

recreativas; 

 Acompanhantes em actividades de vida diária como refeições, vestuário, higiene, 

transportes… 

 Auxiliares em colónias de férias, acampamentos e fins-de-semana; 

 Assistentes em actividades pedagógicas 

 Facilitadores de aprendizagens psicossociais, de comportamentos cívicos e 

culturais 

Esta importantíssima área de voluntariado decorre na relação directa com os destinatários da acção do 

CEERIA, pelo que se torna essencial assegurar a adequação da/o voluntária/o às tarefas escolhidas, as 

quais devem não só ser do seu agrado, como também, adequadas ao seu perfil. 
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IV – Legislação 

 

Lei nº 71/98 de 3 de Novembro (DR, 254/98, Série 1 – A de 03/11/1998)  

Estabelece as bases do enquadramento Jurídico do voluntariado, nomeadamente no que toca ao seu 

objecto, princípios, organizações promotoras, direitos e deveres dos voluntários. 

Decreto-Lei 389/99 de 30 de Setembro (DR, 229/99, Série 1 – A de 30/09/1999) 

Regulamenta a actividade voluntária, nomeadamente no que toca aos objectivos, cartão de voluntário, 

acreditação e certificação do trabalho voluntário, faltas. 

Portaria nº 87/2006 de 24 de Janeiro (DR, 17/06, Série 1 – B de 24/01/2006) 

Aprova o modelo de identificação de cartão do voluntário 
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