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A. ADMISSÃO 

 

1. Documentação: Até ao primeiro dia de estágio o(a) candidato(a) deve: 

a) preencher e entregar à coordenação local do voluntariado o documento intitulado 

Declaração de Responsabilidade no qual afirma ter as condições de saúde necessárias para 

desempenhar a função de voluntário(a) junto de crianças com doença oncológica, 

assumindo também o compromisso de informar a Coordenação caso o seu estado de saúde 

se altere e contra-indique este tipo de contacto; 

b) apresentar o certificado de registo criminal, garantindo assim o enquadramento legal do 

serviço que prestamos às crianças e famílias. Este documento é obrigatório nos termos da 

Lei 113/2009. 

 

2. Formação e Estágio: O(A) voluntário(a) frequenta o Curso de Formação Inicial de Voluntariado 

promovido pela Acreditar, curso este que integra um Estágio durante o período mínimo de 2 meses 

(variável consoante as características do Serviço), o que possibilitará confirmar se o(a) voluntário(a) 

se ajusta às funções, não só em termos de assiduidade e pontualidade, mas também relativamente 

à disponibilidade emocional. Recebe um cartão de identificação que deve utilizar sempre que se 

encontre em Serviço. No sentido de promover a higiene e facilitar o reconhecimento do voluntariado 

da Acreditar, os estagiários devem adquirir e utilizar como uniforme uma t-shirt do voluntariado da 

Acreditar. O Curso e o Estágio completam a sua preparação para a função e, em caso de sucesso, 

significa aceitação formal enquanto voluntário(a) efectivo(a). 

 

3. Contrato de Voluntariado: Logo após a frequência do Curso de Formação Inicial de Voluntários é 

celebrado o Contrato de Voluntariado em que o(a) voluntário(a) se compromete a cumprir o presente 

Regulamento, bem como horários e funções, responsabilizando-se a coordenação do voluntariado 

da Acreditar por disponibilizar as condições necessárias para um trabalho voluntário de qualidade.    

 

A. FUNÇÃO 

 

1. Definição: A actuação do(a) voluntário(a) da Acreditar, acordado entre este e a coordenação local, 

pode passar pelo apoio a crianças doentes, seus familiares/acompanhantes, ex-doentes (Barnabés), 

bem como por um apoio geral à instituição (bancas, apresentações públicas etc.).  

 

No contacto directo, o(a) voluntário(a) deve contribuir para a criação de um ambiente agradável, 

apoiando directa e/ou indirectamente as crianças e seus acompanhantes. Deve manter-se 

disponível, interessado(a) e tolerante relativamente a atitudes e comportamentos culturais com os 
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quais não se identifique, o que não implica que deixe de manifestar uma atitude de não-reforço face 

a comportamentos considerados inadequados. Dada a subjectividade deste conceito pedimos que, 

em caso de dúvida, solicite aconselhamento a um colega/profissional hospitalar/coordenador da 

Acreditar.  

 

2. Limites: Sendo a sua função prestar apoio humano, o(a) voluntário(a) não deve proporcionar apoio 

material directo em nome pessoal (presentes, dinheiro, etc.). As eventuais contribuições materiais 

devem ser canalizadas para a Acreditar que, em nome da Associação, as fará chegar aos visados, 

caso tal não seja considerado, pelos técnicos responsáveis, como prejudicial ou inadequado.  

 

3. Relação com outras áreas profissionais: O(A) voluntário(a) deve procurar colaborar com os 

restantes profissionais da Acreditar e/ou da instituição hospitalar, tendo o cuidado de não se 

imiscuir nas áreas de competência destes. Tal implica que não ponha em causa as determinações 

desses elementos, devendo optar por apresentar sugestões, esforçando-se sempre por manter uma 

relação cordial e de colaboração com eles. Por outro lado, não deve solicitar informações nem emitir 

opiniões sobre diagnósticos, prognósticos, tratamentos ou condições de vida das famílias. 

 

4. Confidencialidade: Como qualquer outro profissional, o(a) voluntário(a) deve respeitar as normas 

de confidencialidade, o que implica que não comente nem divulgue, dentro do local de actuação ou 

fora dele, quaisquer conhecimentos da realidade da Casa/Serviço ou da situação de vida da 

criança/família (ex. revelar o que lhe foi confidenciado por uma criança ou seu acompanhante, 

divulgar diagnósticos, identidade de crianças, etc.). 

 

5. Direito à imagem: Como previsto no Código Civil português, o retrato da pessoa não pode ser 

exposto, reproduzido ou lançado no comércio sem consentimento desta ou do seu responsável 

legal. Ao serviço da Acreditar, ninguém deve divulgar/disponibilizar em meios públicos (ex. internet 

ou redes sociais) quaisquer imagens de crianças, seus familiares, voluntários, funcionários ou 

qualquer pessoa associada a uma iniciativa particular, mesmo que obtidas com consentimento. A 

publicação consentida de imagens obtidas em actividades promovidas pela Acreditar ocorrerá 

apenas nas plataformas da Acreditar como a Newsletter, o Site ou Facebook. 

 

6. Trabalho de equipa: O(A) voluntário(a) deve procurar colaborar com outros voluntários que façam 

parte do seu grupo de trabalho, apoiando-os tanto na distribuição e execução de tarefas como 

estando atento ao seu bem-estar, disponibilizando-se para acompanhar e/ou indicar meios de obter 

esse acompanhamento, em particular à coordenação local de voluntariado. A relação pessoal entre 

voluntários deverá ser sempre relegada para segundo plano durante o período de trabalho, 
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devendo manter-se a mesma manifestação de disponibilidade havendo ou não trabalho para 

realizar. 

 

7. Atitude perante conflitos: A atitude do(a) voluntário(a) perante situações de maior tensão deve ser 

construtiva, quando possível de mediação/facilitação da comunicação. Na impossibilidade de 

resolução, a situação deve ser encaminhada para a coordenação local da Acreditar. 

 

B. A PRESENÇA DO VOLUNTÁRIO 

 

1. Pontualidade: O(A) voluntário(a) deve ser pontual na chegada e assegurar plenamente o horário 

estabelecido para o turno. 

2. Assiduidade: O(A) voluntário(a) deve faltar apenas em caso de força maior.  Deve perceber que a 

sua ausência se repercute negativamente tanto nas crianças que vêem frustradas as suas 

expectativa, como nos demais elementos do grupo de voluntariado, que poderão ficar 

sobrecarregados, perturbando a eficácia do trabalho de equipa. 

3. Interrupções: O(A) voluntário(a) deve  evitar as interrupções durante o período de voluntariado, 

devendo ter o telemóvel desligado. 

4. Faltas: No caso de faltar por motivo de força maior, deve avisar com o mínimo de 24h de 

antecedência a coordenação de grupo e/ou a coordenação local do voluntariado.  

O(A) voluntário(a) deverá procurar alternativas de modo a evitar o avolumar de faltas, comunicando 

sempre com a coordenação local. 

O(A)voluntário(a) não poderá comparecer ao seu turno sempre que apresentar sintomas associados 

a estados gripais (constipação, corrimento nasal, espirro, dor de garganta, etc.) ou caso tenha estado 

em contacto com varicela ou sarampo. Em caso de dúvida consulte a coordenação da Acreditar. 

 

5. Reuniões de Balanço: O(A) voluntário(a) deve promover e participar nas mini-reuniões de balanço 

de trabalho no final de cada turno. 

 

6. Formação Contínua: O(A) voluntário(a) deve participar nas Reuniões de Voluntariado e nos Cursos 

de Aperfeiçoamento, os quais devem ser entendidos como importantes instrumentos de 

aprendizagem. 

 

7. Limites de actuação: No caso de se deparar com alguma situação que requeira uma intervenção 

urgente e ultrapasse a sua área de acção, deve informar a Acreditar através da coordenação do 

voluntariado e/ou os responsáveis pelo serviço hospitalar. 
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8. Apresentação Física: A apresentação física do(a) voluntário(a) deve ser simples e não constituir 

qualquer tipo de incómodo para as crianças doentes e seus acompanhantes. Por isso, tanto a roupa 

como os adornos (jóias, bijutarias) devem ser discretos. O(A) voluntário(a) não deve usar perfumes 

nem sapatos barulhentos, devendo usar roupa prática e sapatos confortáveis para seu próprio 

conforto. 

 

9. Práticas de Higiene: É da responsabilidade do(a) voluntário(a) satisfazer todas as normas de higiene 

em vigor no local de actuação, nomeadamente trazer o uniforme (bata ou t-shirt) sempre lavado em 

cada dia de trabalho, apanhar o cabelo no caso de este ser comprido, ter unhas limpas e de 

preferência curtas, lavar as mãos sempre no início de cada turno. Deve seguir ainda todas as 

normas suplementares que lhe forem transmitidas pelo pessoal técnico. 

 

10. Identificação: Sempre que se encontre a realizar o seu turno, o(a) voluntário(a) deve exibir 

identificação exigida pelo Serviço e/ou o cartão de voluntário da Acreditar. É expressamente 

proibido utilizar o cartão de voluntário da Acreditar em qualquer outra circunstância que não ao 

serviço da Acreditar.    

 

C. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 

 

1. Exclusão por faltas: O(A) voluntário(a) perde o direito de continuar a desempenhar a função de 

voluntário(a) quando: 

o não comparece ao Curso de Formação Inicial de Voluntários; 

o ultrapassa as 2 faltas consecutivas não justificadas aos Cursos de Formação Contínua de 

presença obrigatória; 

o ultrapassa as 3 faltas consecutivas e não justificadas no seu turno de voluntariado; 

o ultrapassa as 4 faltas consecutivas justificadas no seu turno de voluntariado. 

 

1.1. Faltas não justificadas: Serão consideradas faltas não justificadas as ausências de assinatura de 

presença em documento próprio. 

 

2. Exclusão por incumprimento do Regulamento: O(A)voluntário(a) que viole outros direitos e/ou 

deveres consignados neste Regulamento pode vir a ser excluído, depois de devidamente avaliada a 

sua atitude pela coordenação local do Voluntariado. 

 

3. Exclusão por decisão própria: Qualquer voluntário(a) pode, se assim o desejar, deixar de 

desempenhar esse papel, devendo comunicar atempadamente essa decisão à coordenação local do 

voluntariado. 
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4. Procedimentos ao abandonar o voluntariado: Qualquer voluntário(a) que seja excluído(a) ou que 

pretenda deixar de exercer essa função, deve devolver, concomitantemente à sua saída, o seu 

documento de identificação e uniforme (em caso de se tratar de bata adquirida através de sistema 

de caução). 

 

Lisboa, 6 de Outubro de 2015 


