
 

   
 

Regulamento Sobre Voluntariado com a EcoAngola 

 

O voluntariado é uma actividade altruísta em que os voluntários prestam serviços sem 

remuneração para o benefício da comunidade ou do ambiente. O voluntariado é um 

comprometimento sério. Apesar de ser trabalho não remunerado, não significa que 

deva ser feito sem rigor nem qualidade. São os esforços e dedicação dos voluntários que 

irão ajudar o ambiente e a comunidade, por isso devemos cumprir com as tarefas e 

responsabilidades que nos são incumbidas com empenho e dedicação. Somos uma 

equipa e o sucesso dos nossos projectos e atividades dependem do trabalho de todos 

nós.  

  

Que benefícios obténs ao voluntariares-te para uma causa? 

Além da sensação positiva e motivação de saberes que a tua dedicação e tempo irão 

ajudar o ambiente e a comunidade, há muitos outros benefícios para um voluntário, tais 

como:: 

• Novos amigos: enquanto voluntário irás conhecer muitas pessoas que partilham 

da mesma paixão e disposição que tu e também dedicam o seu tempo à mesma 

causa. 

• Novas competências: dependendo da função que assumires, ganharás 

conhecimento, experiência, autoconfiança e satisfação pessoalque te ajudarão 

noutras áreas e para o resto da tua vida. 

• Currículo mais forte: não te esqueças de adicionar este detalhe ao teu currículo. 

A maioria dos empregadores aprecia indivíduos que estão dispostos a dedicar o 

seu tempo pessoal às causas comunitárias.  

• Abrir a mente: o voluntariado permite que as pessoas vejam a comunidade 

numa perspectiva diferente. Vais aprender sobre os seus desafios, 

oportunidades e diversidade cultural. Vais poder usar a tua criatividade para 

ajudar a encontrar soluções para os desafios sociais e ambientais.  

• Reconhecimento: vais ser reconhecido por nós, pela tua família, amigos, colegas 

e pela comunidade, pelo trabalho voluntário que fazes, que contribui para 

melhorar o bem-estar social e criar uma Angola melhor. 

 

Quais são as responsabilidades do voluntário? 

O voluntariado deve de ser uma decisão individual e consciente. O voluntário deve: 

• Ter uma atitude positiva, estar comprometido com a causa e ter paixão pelo que 

faz.  

• Respeitar a confidencialidade e a privacidade da EcoAngola. 



 

   
 

• Ser pontual e confiável. Avisar a EcoAngola se houver alterações na sua 

disponibilidade. 

• Executar as suas responsabilidades e tarefas com rigor, qualidade e honestidade. 

• Ser responsável. Para voluntários activos e permanentes, dedicar pelo menos 2 

horas de trabalho voluntário por semana, excluindo actividades. 

• Aderir aos valores, políticas e procedimentos da EcoAngola. 

• Comunicar e trabalhar em equipa. 

• Pedir apoio sempre que necessário e apoiar outros voluntários da equipa 

EcoAngola. 

 

Quais são os direitos do voluntário? 

Como voluntário, tens o direito a: 

• Conheceres o nosso projecto: receberás informação sobre o nosso objecto 

social, a nossa missão, valores, objectivos e planos. 

• Receber formação, orientação e apoio: durante o teu voluntariado deverás 

receber formação, orientação, apoio e supervisão, de forma a assegurar que 

estás capacitado e tens as informações e materiais necessários para fazer o teu 

trabalho de voluntariado.  

• Ser ouvido e reconhecido: farás parte da nossa organização, serás tratado com 

respeito, serás ouvido e reconhecido pela tua contribuição. 

• Avaliações regulares de desempenho: irás receber feedback regular dos 

coordenadores sobre o teu trabalho, de forma a que possas ajustar as tuas 

actividades, melhorar o teu desempenho e consolidar o teu aprendizado. 

• Ser reembolsado de despesas incurridas em nome da EcoAngola: serás 

reembolsado das despesas que incorreres em nome da EcoAngola, caso estas 

despesas tenham sido previamente comunicadas e aprovadas pela direcção da 

EcoAngola. 


