1. IDENTIFICAÇÃO
Nome da Entidade: Cruz Vermelha Portuguesa Delegação de Lagos
Morada: Rua Miguel Bombarda nº50 8600- 608 Lagos
Contato Telefónico:282 760611

Email: dlagos.social@cruzvermelha.org.pt

Site: http://lagos.cruzvermelha.pt/
Horário de funcionamento: das 9h00 às 17h00
CONTATO DO TÉCNICO/A RESPONSÁVEL PELA ÁREA DO VOLUNTARIADO SOCIAL

Nome: Catarina Pinheiro
Contato Telefónico:915360719

Email: dlagos.social@cruzvermelha.org.pt

2. CARATERIZAÇÃO DA AÇÃO
Descrição da ação/projeto: Participação nas Recolhas de Bens Alimentares e Produtos de
Higiene
Pontual x

Tipo de Voluntariado:

Continuo 

Data de realização: 26 e 27 de Outubro de 2019
Horário da ação: A participação dos voluntários nas recolhas é organizada em cada dia
(sábado e domingo), em 3 turnos: 9h00-13h00; 13h00-17h00; 17h00-21h00.
Local de ação: Loja Continente Modelo de Lagos
Área de Intervenção da ação / Público-alvo: Os bens provenientes das recolhas serão atribuídos,
mediante avaliação técnica, aos agregados familiares em situação de desfavorecimento
económico
Outra informação útil:
Os voluntários ficarão devidamente identificados com um escapulário (colete) ou t-shirt da Cruz
Vermelha Portuguesa durante o período de participação na ação; no caso de voluntários
menores de idade, a participação dos mesmos requer o preenchimento de declaração de
autorização por parte do responsável legal/encarregado de educação do menor. Finalizada
recolha, a Delegação procede à emissão/entrega de certificados de participação aos
voluntários.

CONTATO DE ENCAMINHAMENTO (Técnico/a responsável pela ação)
Nome: Inês Arez (Assistente Social, Equipa Psicossocial)
Email: dlagos.social@cruzvermelha.org.pt
Contato Telefónico: 915360719 (Equipa
Psicossocial)
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3. PERFIL DO/A VOLUNTÁRIO/A
Faixa Etária: idade igual ou superior a 14 anos de idade
Descrição das funções a desempenhar:
Entrega de sacos aos clientes da loja, interessados em contribuir com bens alimentares e/ou
produtos de higiene;
Receção dos sacos dos clientes e acondicionamento no carrinho e posteriormente na viatura
da Delegação; Informação aos clientes acerca da recolha (por exemplo, acerca dos bens que
fazem mais falta);
Transporte e acondicionamento dos bens provenientes da recolha na Delegação.

Descrição do perfil do/a voluntário/a:
Sentido de responsabilidade e compromisso; assiduidade; pontualidade; dinamismo; gosto
por colaborar em ações de caráter social; capacidade de trabalho em equipa; capacidade
de adaptação e aprendizagem; comunicativo.

Outra informação útil:
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