
 

 

 
 

                 
 

             48H Voluntariado – Criar sorrisos  
 
 

Manual do Voluntário 
 
 

1. Enquadramento  

O que é? 

As 48H de Voluntariado são uma iniciativa que nasceu no âmbito das comemorações do Ano 

Europeu do Voluntariado, sendo este ano a terceira vez que a iniciativa se realiza. Esta ação 

pretende sensibilizar os jovens para a importância da solidariedade, bem como mostrar os 

valores de serviço incutidos na missão do CNE. 

Esta atividade consiste numa maratona de voluntariado. 

Concentramos no mesmo fim-de-semana em todo o território continental e ilhas, diferentes 

projetos ao serviço da comunidade. 

 

Porquê? 

Numa sociedade em constante mudança e com exigentes condicionantes é fácil olharmos 

para nós mesmos e não nos envolvermos na ajuda ao próximo. O escutismo surge como 

alternativa e facilitador, ao promover nos jovens ferramentas úteis que permitem 

ultrapassar as dificuldades do dia-a-dia, mas também auxiliar o semelhante em todas as 

circunstâncias.  

Neste sentido, diferentes projetos de voluntariado espalhados por todo o país e 

desenvolvidos em simultâneo deixariam uma mensagem de esperança e exemplo para 

todos. Afinal, muitas gotas de água constroem um grande oceano. 

 

 

 

 

 



 

 

Quem? 

A iniciativa e organização das 48H de Voluntariado a nível local são destinadas aos clãs que 

elaborem um projeto de voluntariado. Apesar disso, a realização pode e deve ser participada 

por outros escuteiros e membros da comunidade local. 

 

2. Áreas de Desenvolvimento 

As ações de voluntariado a implementar no âmbito das 48H de Voluntariado deverão estar 

enquadradas num Projeto. De modo a assegurar uma diversificação quanto ao âmbito de 

atuação, cada Projeto deverá incidir sobre uma das seguintes áreas: 

 
A. Apoio Social 
 
B. Saúde 
 
C. Educação 
 
D. Ambiente 
 
E. Património 
 
F. Cultura 
 
G. Apostolado 

 

3. Fases do Projeto 

Fase 1 – Identificar as necessidades e selecionar a mais oportuna; 

- Procura saber quais são as necessidades da tua comunidade local, nomeadamente o que é 

necessário consertar, criar, realizar, produzir, etc. 

 

Fase 2 – Planear; 

- Depois de saberem o que querem atingir, é necessário pensar detalhadamente em como 

vão alcançar o vosso objetivo. 

 

 



 

 

Fase 3 - Submeter o Projeto; 

- Para submeteres o teu projeto clica aqui  

- Depois de submeterem o vosso projeto, este vai ser visto pela equipa com o objetivo do 

enquadrar no Projeto das 48H de Voluntariado, contribuir com alguns conselhos e 

recomendações relevantes e por fim partilhar o projeto.  

 

Fase 4 – Realizar 

- É o momento alto da iniciativa que deve ser cuidadosamente registado fotograficamente 

para mais tarde todos recordarem. 

 

Fase 5 – Avaliar e Celebrar 

- Neste momento as mudanças são notórias. Mas é necessário avaliar o que correu bem e 

menos bem para na próxima vez fazer melhor. 

 

4. Mensageiros da Paz 

Nesta edição as 48H de Voluntariado associaram-se aos Mensageiros da Paz. 

Ao realizares o teu projeto de voluntariado terás também a oportunidade de obter uma 

insígnia dos Mensageiros da Paz.  

 

5. Datas Relevantes 

Submissão dos Projetos – Abertura: 1 de outubro de 2016 

Submissão dos Projetos – Encerramento: 31 de outubro de 2016 

Data das 48h de voluntariado: 5 e 6 de novembro de 2016 

 

6. Contactos 

E-mail: 48h@escutismo.pt 

Facebook: facebook.com/CNE48hvoluntariado/ 
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