
Nº 

Projeto
EQUIPAMENTO

Nº 

Voluntários 
Horário Objetivos TAREFAS A DESENVOLVER PELOS JOVENS

ESCALÃO 

ETÁRIO 

PREFERÊNCIAL

HABILITAÇÕES OU FORMAÇÕES 

ESPECÍFICAS NECESSÁRIAS

1A
Museu Condes de Castro 

Guimarães
2

De 3ª a domingo: 

Manhã: 10h - 15h;

Tarde: 13h - 18h.

Promover uma ocupação saudável dos tempos livres dos 

jovens, mobilizando-os para um serviço à comunidade; 

Contribuir para qualificar a oferta cultural do município, 

recorrendo ao potencial criativo e dinamismo dos jovens na 

divulgação dos equipamentos.

Acolher, orientar e encaminhar os públicos, prestando 

esclarecimentos sobre o funcionamento do Museu (horários, 

atividades, coleções, exposições temporárias e outros serviços) 

e realizando tarefas de vigilância no circuito expositivo.

16 -25
11.º Ano de Escolaridade e conhecimentos 

de línguas estrangeiras (preferencial)

2A Espaço Memoria dos Exílios 1

De 2ª a sexta-feira: 

Manhã: 10h - 15h;

Tarde: 13h - 18h.

Apoio à exposição 'Os refugiados de Aristides Sousa Mendes 

em Cascais' / Apoio à produção de material educativo / Apoio 

à investigação em arquivo histórico.

Elaboração de material de apoio educativo para escolas no 

contexto de visita guiada (mapas, fotografias, etc); elaboração 

de bases de dados temáticas para investigação; preparação 

para visitas guiadas durante o periodo do Verão.

18 - 25 Bilingue Português/Inglês;

3A
Câmara Municipal de 

Cascais - DABP - Arquivo 

Técnico

3

De 2ª a sexta-feira: 

Manhã: 10h - 15h;

Tarde: 13h - 18h.

Disponibilização digital de processos de obra particulares. Digitalização de documentação para consulta digital. 15-20 10º ano

4A

Arquivo Histórico 

Municipal de Cascais/ 

Câmara Municipal de 

Cascais

2 Manhã: 9h - 14h
Dar a conhecer o funcionamento do Arquivo e promover a 

aquisição de conhecimentos nesta área.

Colaborar na organização dos depósitos do Arquivo Intermédio; 

Organizar documentos e providenciar o seu acondicionamento 

em capilhas e caixas.

18 - 25

5A

Divisão de Arquivos, 

Bibliotecas e Património 

Histórico da Câmara 

Municipal de Cascais

1

10h - 14h (flexível e com 

possibilidade de trabalho 

ao sábado e descanso na 

2ª feira)

Proporcionar experiência em contexto de trabalho na area das 

bibliotecas.

Atendimento ao publico; Participação e ajuda nas atividades de 

animação; Arrumação da coleção; Inventariação e preparação 

de documentação.

18 - 25
Área da educação ou animação cultural; 

conhecimentos básicos de inglês

5B

Divisão de Arquivos, 

Bibliotecas e Património 

Histórico da Câmara 

Municipal de Cascais

1
De 2ª a sexta-feira:

Manhã: 9h - 14h.

Contribuir para a promoção da cidadania ativa e responsável, 

proporcionando aos jovens a possibilidade de desenvolver 

competências pessoais, sociais e profissionais em contexto de 

trabalho, através da inserção na equipa do Serviço.

Pesquisa no catálogo em linha da RBMC; Digitalização de capas 

de livros e de DVD; Tratamento básico de imagem para 

disponibilização na Web; Inventariação em Excel; Impressão e 

colocação de etiquetas de cota; Restauro e limpeza de livros.

16-25 Preferencialmente no 11º ano ou superior

6A
Farol Museu de Santa 

Marta
2

De 3.ª a domingo:

Manhã: 10h - 15h;

Tarde: 13h - 18h.

Interação com público visitante.
Receção e frente casa: acolhimento do visitante, 

esclarecimentos/informações, orientação no espaço.
17 - 25

Conhecimento de línguas, nomeadamente 

inglês.

7A Casa de Santa Maria 2

De 3.ª a domingo:

Manhã: 10h - 15h;

Tarde: das 13h - 18h.

Acolhimento do público.
Receção e frente casa: acolhimento do visitante, 

esclarecimentos/informações, orientação no espaço.
17 - 25

Conhecimento de línguas, nomeadamente 

inglês.

8A
Casa Reynaldo dos Santos 

e Irene Quilhó dos Santos
2

De 2ª a sexta-feira:

Manhã: 9h30 - 14h30.

Proporcionar uma nova aprendizagem aos jovens e apoiar a 

CRSIQS em algumas tarefas.

Cotação de monografias com a posição de cotas nos livros; 

Digitalização de documentos.
18-25 Preferencialmente com 11º ano
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