
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

VARZIM LAZER 

De acordo com o Artigo 9 da lei nº 71/98, de 03 de Novembro, bases do enquadramento 

jurídico do voluntariado.  

OBJETIVOS 

- Apoiar a organização dos eventos de caráter lúdico-desportivo realizados pela Varzim 

Lazer EM; 

- Garantir as condições de segurança de todos os participantes nos eventos; 

- Encaminhar os participantes; 

- Promover um sentido moral de participação e ajuda ao outro. 

PERFIL DO VOLUNTÁRIO 

- Maior de 16 anos com gosto pelo desporto; 

- Que goste de trabalhar em equipa; 

- Tenha vontade de ajudar os outros; 

- Apresente sentido de responsabilidade. 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO E AS FORMAS DE DESVINCULAÇÃO 

- A Varzim Lazer estabelece o período de voluntariado em função das necessidades de 

cada evento; 

- Os voluntários serão selecionados de acordo com o nº de candidatos e perfil estabelecido 

para o voluntariado; 

- A Varzim Lazer reserva-se o direito da não seleção ou eliminação de um candidato se 

entender que este não preenche os requisitos do perfil acima descrito ou apresente 

comportamentos que possam prejudicar a sua segurança ou a dos outros. 

CONDIÇÕES DE ACESSO AOS LOCAIS 

- A Varzim Lazer irá disponibilizar, sempre que possível, o transporte para eventos fora das 

suas instalações. 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO  

- A Varzim Lazer apenas utilizará sistemas de avaliação do trabalho de voluntariado de 

índole informal tendo em vista o desenvolvimento de propostas de melhoria de futuras 

organizações; 



- Não se enquadra no tipo de voluntariado realizado na Varzim Lazer a promoção de ações 

de formação. 

RISCOS A QUE O VOLUNTÁRIO ESTÁ SUJEITO 

- A atividade exercida pelo voluntário está coberta por um seguro solicitado pela Varzim 

Lazer, parceiros ou promotores de eventos no âmbito da lei em vigor; 

- Em cada evento, o voluntário será identificado aquando da sua acreditação e no final de 

cada atividade terá direito a um diploma de participação. 

 


