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GER 01/2019 – Ações de angariação de fundos para campanhas Cáritas de Coimbra 

GER 02/2019 – Trabalhos de pintura, restauro e jardinagem 

GER 03/2019 – Voluntários para Peditório Público Nacional Cáritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   VOLUNTARIADO CÁRITAS 

GERAL 

 

 

Equipamento/Serviço: Cáritas de Coimbra Resposta Social: Apoio Social 

Área/domínio de atividade: Apoio Social 
Código Interno: GER 01/2019 

         

Função: Angariação de fundos para campanhas Cáritas de Coimbra 
         
 

Objetivo Geral: Participar em campanhas de recolha de bens promovidas pela rede Cáritas e pela Cáritas Diocesana de Coimbra. 

 
 

Objetivos Específicos: Recolher bens alimentares ou outros junto de lojas e hipermercados; acondicionar os bens recolhidos 

 

Tarefas a desenvolver pelo(s) voluntário(s): Participação em recolhas pontuais de bens, nomeadamente em campanhas junto de lojas e 
hipermercados.  

                

 

Perfil do(s) voluntário(s): Pessoas motivadas, com espírito solidário, empatia, capacidade para abordagem positiva às pessoas. 

         

Periodicidade (pontual ou sistemática): Pontual Duração (meses):  Disponibilidade: Dias da Semana: a definir 

Nº de pessoas:  
Local: a definir (dentro da área geográfica abrangida pela 
Cáritas Diocesana de Coimbra)  

Horário: a combinar 

         
 

Recursos Materiais:  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Xsh0iD0R33S0xkUw-b2AfT4cE9ZjU_MnVSOiL6BxlzI/viewform


   VOLUNTARIADO CÁRITAS 

GERAL 

 

Equipamento/Serviço: Centro Social Nossa Senhora dos Milagres - Cernache Resposta Social:  

Área/domínio de atividade:  
Código Interno: GER 02/2019 

         

Função: Trabalhos de pintura, restauro e jardinagem 

 

Objetivo Geral: Restaurar os espaços danificados, reparar mobiliários e zelar pelo  espaço exterior 

Objetivos Específicos: Melhorar os espaços, restaurar móveis das "casinhas das bonecas" e manter os jardins cuidados                                  
 

         
 

Tarefas a desenvolver pelo(s) voluntário(s): Pintar espaços interiores e exteriores; restaurar mobiliário; podar árvores, regar os jardins 

 
                

 

Perfil do(s) voluntário(s): Pessoas com gosto pela função, empenhadas e solidárias. 

 

Outras Condições: 

         

Periodicidade (pontual ou sistemática): Pontual Duração (meses):  Disponibilidade: Dias da Semana: a definir 

Nº de pessoas: 4 Local: Centro Social Nossa Senhora dos Milagres - Cernache 
 

Horário: a combinar 

         
 

Recursos Materiais:  

 

https://docs.google.com/forms/d/1Xsh0iD0R33S0xkUw-b2AfT4cE9ZjU_MnVSOiL6BxlzI/viewform


   VOLUNTARIADO CÁRITAS 

GERAL 

 

Equipamento/Serviço: SEDE Resposta Social:  Voluntariado 

Área/domínio de atividade: Voluntariado Código Interno: GER 03/2019 

         

Função: Voluntários para Peditório Público Nacional Cáritas 

Objetivo Geral: Angariação de numerário para apoiar a ação social desenvolvida pela Cáritas Diocesana de Coimbra 

Objetivos Específicos: Angariação do maior valor financeiro para fazer face aos pedidos de apoio recebidos pela Instituição 

Presença no maior número de locais públicos e comerciais 
         

Tarefas a desenvolver pelo(s) voluntário(s):  

Representar a Instituição no local e período de tempo a definir, fazendo o peditório;  

Apoiar a organização geral nas diversas atividades logísticas.  
                

Perfil do(s) voluntário(s): Pessoas motivadas, com espírito solidário, empatia, capacidade para abordagem positiva às pessoas. 

Carta de condução:   Sim         Não 

Outras Condições: 
         

Periodicidade (pontual ou sistemática): Pontual Duração (meses): fevereiro Disponibilidade: Dias da Semana: a definir 

Nº de pessoas:  
Local: a definir (dentro da área geográfica abrangida pela 
Cáritas Diocesana de Coimbra)  

Horário: a definir 
         

Recursos Materiais: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Xsh0iD0R33S0xkUw-b2AfT4cE9ZjU_MnVSOiL6BxlzI/viewform

