
  
   

 
 

PROGRAMAS DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES E VOLUNTARIADO 

VERÃO 2019 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO – PROGRAMA LOCALS 

 

I – OBJETIVO 

Define-se como principal objetivo do Programa de Voluntariado Jovem Locals 

promover o desenvolvimento pessoal dos jovens através de uma ocupação saudável dos 

tempos livres, mobilizando-os para um serviço à comunidade, desenvolvendo 

competências de responsabilidade, de entreajuda e de solidariedade. 

 

II – DESTINATÁRIOS 

O Programa de Voluntariado Jovem Locals destina-se a jovens moradores ou 

estudantes no concelho de Cascais, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos 

(à data de início do turno pretendido). 

 

III – TAREFAS E FUNÇÕES 

O Programa Locals Edição de Verão será composto por dois eixos: 

 Eixo Linha (a área de intervenção será a Linha Ferroviária de Cascais – Carcavelos); 

 

 Eixo Vila (a área de intervenção será a Vila de Cascais, onde estarão definidos percursos 

obrigatórios a percorrer, dois Postos Fixos de Informação (Posto Cascais Jovem e Posto 

Guia) e um Posto Móvel (em local a definir).



  
   

 
 

Entre as diversas funções desenvolvidas pelos jovens, destacam-se as mais importantes 

e exercidas com maior frequência: 

 Acolhimento e prestação de informação diversa – cultural, informações úteis, previsões 

climatéricas, transportes, localizações, segurança, alojamento, gastronomia, saúde entre 

outras; 

 Vigilância e prevenção de situações de risco nos transportes ferroviários, com alerta para 

Fiscais da CP e das autoridades; 

 Recolha e atualização sistemática de informação, avaliando a procura diária e tentando 

construir propostas imediatas e atualizadas; 

 Garantir um acolhimento simpático e eficaz que contribua para diferenciar Cascais como 

destino turístico. 

 

IV – CALENDARIZAÇÃO 

O Programa de Voluntariado Jovem Locals – Edição Especial de Verão decorrerá 

diariamente, entre os meses de junho e setembro, das 09:30 horas às 19:30 horas. O 

mesmo estará distribuído por dois turnos de 30 dias, sendo o dia dividido em dois 

períodos de quatro horas: 

Períodos – Eixo Linha e Eixo Vila: 

 1º Período – das 09H30 às 14H30; 

 2º Período – das 14H30 às 19H30. 

 

Período de inscrições: 

 1ª Fase: 15/04 a 17/05; 

 2ª Fase: 18/05 a 16/06. 

 

 



  
   

 
 

Divulgação online da listagem de Voluntários selecionados: 

 1º Turno Verão: até 2 de junho de 2019; 

 2º Turno Verão: até 5 de julho de 2019; 

 3º Turno Verão: até 7 de agosto de 2019. 

Após a divulgação online da listagem de Voluntários selecionados, será feito um 

contacto com o jovem via e-mail a confirmar a sua seleção e a solicitar o preenchimento 

de um segundo formulário, entre outras informação pertinentes. 

Datas das formações: 

 1º Turno Verão 

1ª Sessão: 7 de junho de 2019 (a confirmar) 

2ª Sessão: 8 de junho de 2019 (a confirmar) 

 

 2º Turno Verão 

1ª Sessão: 11 de julho de 2019 (a confirmar) 

2ª Sessão: 12 de julho de 2019 (a confirmar) 

 

 3º Turno Verão 

1ª Sessão: 12 de agosto de 2019 (a confirmar) 

2ª Sessão: 13 de agosto de 2019 (a confirmar) 

 

Em caso de desistência o jovem deve comunicar esse facto à Cascais Jovem através 
do e-mail locals@cm-cascais.pt



  
   

 
 

V- PERIODO DE DESCANSO 

O jovem voluntário terá direito a 1 dia de descanso semanal, contabilizando 4 

dias na totalidade do turno. Três destes dias terão de ser obrigatoriamente usufruídos 

em dias de semana. Só terá direito a usufruir um dia num dia de fim de semana/ feriado 

à escolha. 

 

VI – FORMAÇÃO  

Os Voluntários deverão frequentar uma formação que se realiza num período 

antecedente ao início do turno. As sessões de formação serão divididas da seguinte 

forma, consoante as diferentes temáticas: 

 1 hora de formação sobre o Programa Locals; 

 2 horas de formação em Comunicação e Relações Interpessoais; 

 2 horas de formação da CP – Comboios de Portugal; 

 1 hora de formação da Mobi Cascais; 

 2 horas e 30 minutos de formação em Turismo: 

 1 hora de apresentação em auditório com recurso a PowerPoint 

(componente teórica); 

 1 hora e 30 minutos de walking tour, abrangendo a História e o Património 

Local (componente prática).



  
   

 
 

VII – BOLSAS 

Os Voluntários usufruirão de uma bolsa destinada à alimentação e transporte. O 

pagamento da bolsa nunca demorará menos de 15 dias úteis após o turno terminar. O 

voluntário terá que desempenhar pelo menos 25% de dias de atividade para ter direito 

ao valor diário da bolsa estabelecida. 

Os Voluntários têm direito ao pagamento de uma bolsa no valor de 10€ (dez euros) 

diários. 

Os Team Assistant têm direito ao pagamento de uma bolsa no valor de 12,50€ (doze 

euros e cinquenta cêntimos) diários. 

Os Líderes têm direito ao pagamento de uma bolsa no valor de 15€ (quinze euros) 

diários. 

 

Observação: Se os Voluntários e os Team Assistant realizarem, excecionalmente, 

horas extras para cobrir algum evento em Cascais, receberão uma bolsa extra no valor 

de 2€ por cada hora de voluntariado. 

Na mesma situação, os Líderes receberão uma bolsa extra no valor de 3€ por cada hora 

de voluntariado. 

 

 

NOTA: A leitura destas normas não invalida a leitura das Normas de Participação 

Gerais dos Programas de Voluntariado de Verão. 


