1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da Entidade: Câmara Municipal de Lagos
Morada: Edifício Paços do Concelho Séc. XXI Praça do Município 8600-293 Lagos
Contato Telefónico: 282771700

Email: expediente.geral@cm-lagos.pt

Site: www.cm-lagos.pt
Horário de funcionamento: das 9h00 às 17h00
CONTATO DO TÉCNICO/A RESPONSÁVEL PELA ÁREA DO VOLUNTARIADO

Nome: Diana Gomes
Contato Telefónico: 282792856

Email: banco.voluntariado@cm-lagos.pt

2. CARATERIZAÇÃO DA AÇÃO
Descrição da ação/projeto: LIVROS E PASSÁROS
Realização de sessões de Leitura Partilhada
a) Com pessoas isoladas (geograficamente, economicamente ou psicologicamente).
b) Com pessoas institucionalizadas (lares de idosos; centros de dia; lares de crianças e
jovens; instituições de apoio/solidariedade social, públicas ou privadas).
c) Com pessoas em ambiente domiciliário (incapacidades físicas temporárias ou
permanentes).
Pontual 

Tipo de Voluntariado:

Continuo X

Data de realização: A iniciar no mês de Maio (formação) e Junho (realização).
Horário da ação: 10h-18h, de segunda a sexta. Duração: 2 horas (máximo)
Local de ação: Concelho de Lagos (espaços institucionais, públicos e privados; espaços
domiciliários; espaços ao ar livre).
Área de Intervenção da ação / Público-alvo: Crianças, Jovens, Adultos e Seniores.
CONTATO DE ENCAMINHAMENTO (Técnico/a responsável pela ação)
Nome: Luisa Maciel
Contato Telefónico: 282 767 816 (Biblioteca)

Email: luisa.cardoso@cm-lagos.pt

Página 1 de 2

3. PERFIL DO/A VOLUNTÁRIO/A
Faixa Etária: maiores de 18 anos.
Descrição das funções a desempenhar:
Realização de sessões de leituras partilhadas de livros, revistas, jornais, documentos, e/ou
conversas sobre livros, autores e temas, com pessoas individuais ou em pequenos grupos de 4
pessoas no máximo, em espaços institucionais - públicos ou privados -, domiciliários, e ao ar
livre.
Preparação preliminar das sessões na Biblioteca Municipal de Lagos (com acompanhamento da
técnica responsável): seleção dos livros e das leituras a realizar; definição das estratégias de
leitura e de contacto pessoal, consoante o(s) destinatário(s) e os espaços; preparação de alguns
materiais de apoio para a realização das sessões.
Descrição do perfil do/a voluntário/a:
1. Fluência no domínio da língua portuguesa, falada e escrita.
2. Gosto pelos livros, pela literatura, pela cultura e pela arte.
3. Capacidade de ler em voz alta, de forma compreensiva e expressiva.
4. Facilidade de comunicação com pessoas individuais e com pequenos grupos de
crianças, jovens, adultos e idosos.
5. Capacidade de comunicação e de sensibilidade no relacionamento com pessoas em
situação de isolamento, solidão e/ou dependência, ou fragilizadas social ou
financeiramente.
6. Equilíbrio emocional.
7. Respeito pelo Outro em qualquer circunstância.
8. Capacidade de adaptação e de aprendizagem.
9. Capacidade de iniciativa e de abertura à novidade.
10. Capacidade de organização e de cooperação.
11. Sentido de responsabilidade e de compromisso.
12. Motivação, dinamismo e positividade.
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