
Ser Voluntário no CEPAC 

Eis algumas das áreas, nas quais os voluntários podem colaborar no Cepac:

1 – Visitas Domiciliárias
2 – Saúde
3 – Jurídico
4 – Apoio Alimentar
5 – Banco de Roupa
6 – Formação (informática, português, ateliers)
7 – Auxiliar de Serviços Gerais (limpeza)

1 - Visitas Domiciliárias: os voluntários têm como função visitar os potenciais beneficiários 
(clientes) do CEPAC com o objectivo de aferir a veracidade e aprofundar a informação faculta-
da aos técnicos sociais. Estas visitas são feitas ao domicílio do cliente. Os voluntários terão 
que efectuar uma entrevista/questionário ao cliente. Todos os voluntários terão consigo um 
guião orientador da entrevista. Após a visita os voluntários terão que efectuar um relatório no 
qual se pronunciarão sobre o tipo de apoio que o CEPAC deverá prestar. Quinzenalmente 
existe uma reunião de casos, normalmente à terça-feira à tarde, onde todos os apoios sugeri-
dos são discutidos. Todos os voluntários (visitadores) são convidados a participar.
 
2 – Saúde: o serviço de saúde são prestados em atenção especial àqueles imigrantes que não 
têm recursos para serem atendidos noutros serviços públicos ou privados.
Desde há vários anos que a nossa obra conta com a colaboração de vários técnicos de saúde: 
5 médicos, 2 enfermeiras e 1 farmacêutico que, por vezes, revesando-se garantem um serviço 
semanal regular.
Outros Médicos/as, enfermeira ou farmacêutica serão muito bem vindos/as.

3 – Jurídico: os voluntários acompanham os imigrantes nas idas ao Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, Serviços de Finanças entre outros locais.
Aceitamos candidatos para colaborar nesta área mesmo que não sejam advogados.

4 - Apoio Alimentar: levantamento semanal de géneros no armazém do BancoAlimetar contra 
a Fome de Alcâtara, acondicionamento e registos em programa informático dos produtos; 
organização dos cabazes de alimentos e distribuição pelos clientes do Cepac. 

5 - Banco de Roupa: organização e distribuição de roupas pelos clientes do Cepac.
Nas nossas instalações temos espaço de armazém e boutique onde os nossos clientes chegam 
para escolher.�Precisamos de voluntários/as que nos façam o trabalho de triagem e classifi-
cação da roupa. Horário de segunda a sábado. 

6 – Formação: aulas de informática, de alfabetização e de português a funcionar em 10 turmas.
Precisamos de voluntários para ateliers (como costura e outros) para funcionar em espaços e 
horários próprios com os nossos clientes.

7 – Auxiliar de Serviços Gerais: todos os serviços de limpeza são feitos em regime de voluntari-
ado e com a colaboração dos funcionários(as).
Todos são muito bem-vindos.

Construímos Esperança



A instituição – CEPAC – Centro Padre Alves Correia

O CEPAC tem como missão a Integração de imigrantes, em risco de exclusão social.

O público-alvo: prioritariamente, a população em situação irregular, os doentes deslo-

cados, seus acompanhantes com visto de estada temporária e imigrantes desempre-

gados.

Pode pedir mais informações pelo e-mail:  geral@cepac.pt

Voluntariado - Enquadramento

Em Portugal o voluntariado é regulado pela lei n º 71/98 de 3 de Novembro e pelo 

Decreto-lei 389/99 que procedeu à regulamentação da lei. 

O Voluntariado, de acordo com o Artª 2 da Lei, é um “ conjunto de acções de interesse 

social e comunitário, realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de 

projectos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das 

famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou 

privadas.

A mesma lei também define o Voluntário. Assim o Voluntário é todo o indivíduo que de 

forma livre, desinteressada e responsável se compromete, de acordo com as suas 

aptidões próprias e no seu tempo livre, a realizar acções de voluntariado no âmbito 

de uma organização promotora.

Ser voluntário significa dar algo de si, do seu tempo, do seu carinho, da sua amizade 

em prol dos outros sem querer com isso ter algo em troca. 

Todas as pessoas são bem-vindas na nossa instituição, mesmo que seja para uma sim-

ples visita. 

Muito obrigado.

Construímos Esperança


