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FICHA DE PROJETO 

VOLUNTÁRIOS CASCAIS JOVEM – EDIÇÃO DESCONFINAMENTO 

PROJETO CULTURA 

 

1. TAREFAS E FUNÇÕES 

 

 Acolher, orientar e encaminhar os públicos prestando esclarecimentos 

sobre o funcionamento dos diversos museus municipais (horários, 

atividades, coleções, exposições temporárias e outros serviços);  

 Garantir um acolhimento simpático e eficaz que contribua para 

diferenciar Cascais como um destino turístico; 

 Realizar tarefas de vigilância nos vários circuitos expositivos de cada 

equipamento;  

 Apoiar nas diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Bairro dos 

Museus. 

 As tarefas específicas para cada projeto são designadas pelos 

equipamentos enquadradores e apresentadas nos mapas de projetos 

divulgados.  

 

2. CALENDARIZAÇÃO 

 

O Programa decorre diariamente entre julho e agosto, sendo 

distribuído por 2 turnos de um mês, numa ocupação máxima de 5 

horas diárias. 

 

Turnos: 

 1º Turno – 1 de julho a 31 de julho; 

 2 º Turno – 1 de agosto a 31 de agosto; 
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Períodos:  

 1º Período – Manhã, de acordo com Mapa de Projetos; 

 2º Período – Tarde, de acordo com Mapa de Projetos. 

  

Em caso de desistência o jovem deve comunicar esse facto à Cascais 

Jovem através do email voluntarioscj@cm-cascais.pt 

 

3. APOIO À DESLOCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO 

Os voluntários usufruem de uma bolsa de 10€ por dia (5 horas) para apoio à 

deslocação e alimentação;  

 

4. FORMAÇÃO 

O jovem será contactado para uma formação obrigatória que irá decorrer até 

3 dias antes do início do turno para o qual foi selecionado. Os horários das 

sessões serão comunicados e enviados por e-mail. 

Esta formação é de caráter obrigatório. Em caso de não 

comparência o Voluntário fica automaticamente excluído do Projeto. 

 

5. PERÍODO DE DESCANSO SEMANAL 

O jovem Voluntário terá direito a 1 a 2 dias de descanso semanal garantidos, 

dependendo do equipamento cultural onde estiver inserido.  

 

NOTA: A leitura desta ficha de projeto não invalida a leitura do Modo de 

Funcionamento dos Voluntários Cascais Jovem – Edição de 

Desconfinamento. 
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