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PROGRAMA CIDADANIA ATIVA 

 

Contrato de Voluntariado 

 

Entre 

......................................................... 

E 

......................................................... 

 

Considerando:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Que os voluntários têm o direito a estabelecer com ………………………, (tipo legal), com o n.º ………………………, 

com sede em ………………………, adiante designada ONG, um programa de voluntariado que regule as suas 

relações mútuas e o conteúdo, natureza e duração do trabalho voluntário que se propõem realizar;  ------  

 Que ………………………, portadora do BI ………………………, emitido em ……………………… e com o NIF 

………………………, residente em ………………………, adiante designada por VOLUNTÁRIO, se ofereceu para, de 

forma livre, desinteressada e responsável, de acordo com as suas aptidões próprias e no seu tempo 

livre, colaborar com ……………………….  -----------------------------------------------------------------------------------------  

É estabelecido o seguinte programa de voluntariado que constitui um compromisso mútuo entre a ONG, 

representada por ………………………, e o VOLUNTÁRIO, com base nos artigos 7.º, n.º 1, alínea g) e 9.º da Lei 

71/98, de 3 de novembro e no Decreto-Lei n.º 389/99, de 30 de setembro, nos termos das cláusulas 

seguintes:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Cláusula Primeira * 

(Objeto) 

O presente programa regula as relações mútuas entre a ONG e o VOLUNTÁRIO, bem como o conteúdo, 

natureza e duração do trabalho voluntário que este último se compromete a realizar.  -----------------------------  



 

Minuta – Contrato de Voluntariado - Versão 19-09-2014 / Pág. 2 de 4 

* Cláusula Segunda * 

(Âmbito) 

1. O trabalho voluntário será prestado no âmbito do projeto ……………………….  --------------------------------------  

2. Constitui parte integrante do trabalho voluntário a prestação de ……………………….  -----------------------------  

* Cláusula Terceira * 

(Duração) 

1. O presente programa de voluntariado tem início no dia …………………… e termina no dia …………………….  --  

2. O VOLUNTÁRIO acorda com os responsáveis do Projeto ……………………… o tempo da sua disponibilidade 

horária, diária ou semanal.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Cláusula Quarta * 

(Suspensão e cessação do trabalho voluntário) 

1. O VOLUNTÁRIO pode interromper ou cessar o trabalho voluntário mediante comunicação à ONG, com 

antecedência mínima de … dias, de modo a não prejudicar o normal funcionamento das atividades.  -----  

2. A ONG pode cessar, após audição do VOLUNTÁRIO, a sua colaboração a título temporário ou definitivo, 

sempre que a alteração dos objetivos o justifique.  ----------------------------------------------------------------------  

3. A ONG pode cessar, após audição do VOLUNTÁRIO, a sua colaboração em todas ou algumas das tarefas 

no caso de incumprimento do programa de voluntariado.  ------------------------------------------------------------  

* Cláusula Quinta * 

(Acesso e identificação) 

1. O VOLUNTÁRIO pode aceder e circular nos locais onde desenvolve o seu trabalho voluntário.  -------------  

2. O VOLUNTÁRIO tem direito a dispor do cartão de identificação de voluntário, a emitir pelo Conselho 

Nacional para a Promoção do Voluntariado, nos termos da lei.  ------------------------------------------------------  

* Cláusula Sexta * 

(Informação e orientação) 

Ao VOLUNTÁRIO será proporcionada, antes do início do seu trabalho voluntário, informação e orientação 

necessárias à boa prossecução das suas tarefas e atividades objeto do presente programa de voluntariado. -  
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* Cláusula Sétima * 

(Formação e avaliação) 

1. A ONG promoverá ações de formação destinadas ao VOLUNTÁRIO relevantes para o trabalho 

voluntário.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. A ONG promove a avaliação periódica do trabalho voluntário, de forma a detetar eventuais 

necessidades de formação e reorientação de tarefas.  ------------------------------------------------------------------  

* Cláusula Oitava * 

(Seguro Social Voluntário) 

A ONG obriga-se a emitir a declaração a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 

389/99, de 30 de setembro, devendo o VOLUNTÁRIO comunicar ao Centro Distrital de Segurança Social 

todas as alterações da sua situação suscetíveis de influenciar o seu enquadramento no regime de seguro 

social voluntário.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Cláusula Nona * 

(Certificação) 

A ONG emite declaração que certifica a participação do VOLUNTÁRIO nas atividades do projeto 

……………………, onde deverá constar o domínio da respetiva atividade, o local onde foi exercida, o seu início 

e duração.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Décima 

(Cobertura de riscos) 

1. A ONG obriga-se a contratar uma apólice de seguro para proteção do VOLUNTÁRIO em caso de 

acidente ou doença sofridos ou contraídos por causa direta e especificamente imputável ao exercício 

do trabalho voluntário, bem como para cobertura de danos causados a terceiros pelo VOLUNTÁRIO no 

exercício da sua atividade de trabalho voluntário.  -----------------------------------------------------------------------  

2. O seguro previsto no número anterior compreende uma indemnização e um subsídio a atribuir, 

respetivamente, nos casos de morte e invalidez permanente e de incapacidade temporária.  ---------------  

* Cláusula Décima Primeira * 

(Resolução de conflitos) 

1. A ONG e o VOLUNTÁRIO desenvolverão todos os esforços para resolver eventuais litígios por mútuo 

acordo, podendo em caso de necessidade recorrer à arbitragem.  ---------------------------------------------------  

2. Na necessidade de resolução do litígio por via judicial, fica estipulada a exclusiva competência do foro 

da Comarca de …………………… com renúncia expressa a qualquer outro.  -------------------------------------------  
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Feito e assinado em ……………………, em ……/……/…………, ficando cada uma das partes na posse de um 

exemplar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

   __________________ __________________ 
   Pela ONG Pelo Voluntário 


