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FICHA DE PROJETO 

VOLUNTÁRIOS JOVEM CASCAIS– EDIÇÃO  

DESCONFINAMENTO LITORAL 

 

1. TAREFAS E FUNÇÕES 

 

 Orientar os utentes e explicar o funcionamento dos paredões e zonas 

envolventes, de acordo com as orientações estabelecidas pelas 

entidades competentes; 

 Sensibilizar os utentes para as questões relacionadas com a melhoria 

do ambiente; 

 Divulgar junto dos utentes, informações úteis relativas a Ambiente, 

Saúde Pública e outras de âmbito municipal;  

 Cooperar com as autoridades presentes e alertá-las quando 

constatem situações que imponham a sua intervenção;  

 Reportar aos coordenadores situações relacionadas com: 

o Acumulação de lixo; 

o Eventuais descargas; 

o Aglomerados de utentes nos areais, que desrespeitem as 

Regras das Praias estabelecidas pelas entidades competentes;  

o Materiais danificados ao longo das praias e zonas envolventes; 

o Desacatos / desobediência; 

 

2. CALENDARIZAÇÃO 

O Projeto funciona entre as 9h e as 19h, dividido 3 turnos e em 2 

períodos: 

 

TURNOS: 

 1º Turno: 22 de fevereiro a 31 março; 

 2º Turno: 1 a 3 de abril; 

 3º Turno: 1 a 31 de maio. 
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PERÍODOS: 

 1º período: 9h00/14h00 

 2º período: 14h00/19h00  

  

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

através do e-mail 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. 

Os Team Assistant serão responsáveis pelo grupo e pela organização das 

tarefas diárias usufruirão de uma bolsa de 12,5€ por dia (5 horas). 

 

4. PERÍODO DE DESCANSO SEMANAL 

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

4 dias na totalidade, obrigatoriamente gozados em dias de semana à exceção 

dos jovens que reforçam as equipas ao final de semana. 

 

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

Funcionamento dos Voluntários Jovem Cascais– Edição de 

Desconfinamento. 
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