OPORTUNIDADE VOLUNTARIADO
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE RECEÇÃO DE DONATIVOS DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
Objetivo geral da função
Integrar uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa responsável pela gestão da plataforma
central de receção de donativos (a serem doados posteriormente a famílias vulneráveis).
Objetivos específicos (exemplos de tarefas nas quais pode colaborar):
 Separação de roupa (nova) por artigos em função de género e idade (crianças, mulher e
homem) – Prior Velho;
 Armazenamento e encaixotamento de roupa para distribuição junto das Estruturas
Locais da CVP, que farão a respetiva distribuição por famílias vulneráveis de todo o país
– Prior Velho;
 Gestão de novo armazém da Cruz Vermelha Portuguesa (pintura de paredes; decoração,
etc.) - Alcântara
 Transporte de donativos materiais para o novo armazém da CVP - Alcântara.
Perfil do/a voluntário/a:
 Idade compreendida entre os 14 e os 65 anos (voluntários/as com idade inferior a 18
anos necessitam de autorização parental);
 Capacidade de trabalho em equipa;
 Espírito proactivo e de entreajuda.
Horários/ Disponibilidade necessária:
Qualquer disponibilidade de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 21:00 horas.
Localização da oportunidade de voluntariado:
Prior Velho ou Alcântara (Lisboa), em função das tarefas mencionadas acima.
Duração da oportunidade:
Até 31 de dezembro de 2020.
Pode prolongar-se para 2021 ou pode proporcionar-se integração em outras oportunidades de
voluntariado da CVP.
Benefícios:
 Integração na maior organização humanitária do Mundo;
 Integração em equipa de voluntários/as multidisciplinar;
 Desenvolvimento de diversas competências pessoais, sociais e profissionais;
 Acesso a formação institucional e específica.
Candidaturas:
Envio de e-mail para o contacto eletrónico – voluntariado@cruzvermelha.org.pt – no máximo
até ao dia 31 de outubro de 2020, mencionando no assunto do e-mail “Oportunidade de
voluntariado – plataforma logística da CVP”. Deverão ser mencionados os seguintes dados:
nome; contacto telefónico e disponibilidade. Os/As candidatos/as serão posteriormente
contactados/as para formalizar a sua inscrição enquanto voluntários/as e integrar esta equipa.

