
O que fazemos 
 

 
 

Áreas O que as Instituições podem receber Contactos 
 
 

 
Apoio à Gestão e 

Organização 

 

Apoio nas áreas de gestão e organização desenhado “à medida” e a pedido das Instituições com 
a colaboração à implementação através de um voluntário especialista. 

João Vilhena da Cunha 
ago@entrajuda.pt 

Gabinete Jurídico: apoio na resolução de questões do foro jurídico (principalmente questões de 
direito de trabalho, alterações estatutárias e interpretações legais) com colaboração de dois 
escritórios de advocacia. 

Cristina Vasconcelos 
consulta.juridica@entrajuda.pt 

 

 
 
 
 
 
 

Formação 
 

- Formação Modular com programação anual, organizada em “blocos temáticos”, para 
aumentar o grau de aprendizagem e consolidação prática da formação. 

- Formação Regular com programa anual, destinada à melhoria das competências de gestão, 
técnicas e comportamentais, promovendo temas de utilidade prática. 

- Programa de Formação em Gestão de Voluntariado, para formar e preparar pessoas para a 
gestão do voluntariado nas Instituições e formar conselheiros/facilitadores que ajudem outras 
instituições a implementar modelos de gestão de voluntários. 

-Programa de Formação de Gestão de IPSS, resposta integrada às necessidades de gestão das 
instituições, vocacionado para dirigentes executivos e responsáveis pela gestão das IPSS. 

- Programa de Gestão de Organizações Sociais (GOS) em parceria com a AESE e o Millennium 
BCP (edições em Lisboa e Porto). 

 
 
 
 

  Joaquim Brito Rocha 
Elsa Velez/ Vera Silva 
formacao@entrajuda.pt  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bolsa do 
Voluntariado 

Site na internet que permite o encontro entre a vontade de ser voluntário e as necessidades 
das Instituições. Aproveita as qualificações dos voluntários, promovendo a capacitação das 
organizações. Uma página dedicada no facebook oferece grande visibilidade na divulgação de 
eventos e oportunidades de voluntariado. 

As empresas podem também procurar na plataforma necessidades de voluntariado, apoiar ou 
associar-se a Instituições e organizações, dando a conhecer sua política de Responsabilidade 

Social ao público em geral e internamente. 

O programa Tempo Extra visa aproveitar competências e tempo de colaboradores de 
empresas em situação de reforma ou pré-reforma, em diversas organizações não lucrativas.  

 

 
Marta Vinhas 
bolsadovoluntariado@entrajuda.pt 
www.bolsadovoluntariado.pt 

 
Rosário Frias/ Joana Toscano 
geral@tempoextra.pt  
www.tempoextra.pt 

 
voluntarios@entrajuda.pt 
  

Programa “Voluntário: EU SOU!” desenvolvido em escolas para incentivar o voluntariado junto 
dos mais novos.  4 sessões de 45 minutos e uma ação prática para crianças dos 7 aos 17. 
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Projectos 
Solidários 

 

Ações pontuais ou continuadas com a participação de empresas e dos seus colaboradores em 
regime de voluntariado, dando resposta a necessidades especificas das Instituições (por ex: 
pinturas; arranjo de jardins e espaços exteriores; doações de bens e equipamentos; organização 
de passeios e visitas com os utentes das instituições; apoio em áreas específicas; etc.). 

 
 

Marta Vinhas/ Filipa Fonseca 
projectossolidarios@entrajuda.pt  

 
 

Saúde Solidária 
Dr. Risadas - cadeia de Dentistas e Higienistas Orais voluntários que acompanham e tratam 
gratuitamente crianças dos 3 aos 16 anos e grávidas apoiadas por instituições inscritas. Em 
parceria com a associação “Mundo a Sorrir”. 

Eugénia Gomes 
drrisadas@mundoasorrir.org 

Banco de Bens 
Doados (BBD) 

 
Banco de 

Equipamentos 
(BE) 

Produtos não alimentares (detergentes, produtos de higiene pessoal, roupa, calçado, 
atoalhados, roupa de casa, artigos de bebé, mobiliário de escritório, tintas, etc.) para uso na 
Instituição ou distribuição a famílias necessitadas que apoiam. 
Em articulação com o site www.darereceber.pt 

Vasco Silveira/ Leonor Festas  
distribuicao.bbd@entrajuda.pt  
 
Patrícia Felicíssimo 
www.darereceber.pt 
 
Rui Santos 
www.bancodebensdoados.pt 

Verificação e reparação de eletrodomésticos e equipamentos informáticos (computadores, 
impressoras, etc.). As Instituições podem também entregar ao BBD/BE equipamentos 
elétricos e eletrónicos obsoletos, quer estejam a funcionar ou avariados, que serão 
encaminhados para distribuição ou correta reciclagem.  

 

Soluções 
formatadas 

 

O que as Instituições podem receber 
 

Contactos 

 

Seguros 
Pacote de seguros criado por 10 seguradoras para Instituições de Solidariedade com apoio da 
APS: responsabilidade civil, acidentes de trabalho, acidentes pessoais e danos patrimoniais. 

 
Helena André 
instituicoes@entrajuda.pt   

 
 
 

Aplicações 
Informáticas 

“SoftBase” - Aplicação Informática para famílias que recebem Cabazes de Alimentos, 
permitindo o cálculo das quantidades para cada agregado e respetivo documento de entrega. 

“Plataforma CV” - Programa informático específico para as Conferências Vicentinas, alojado 
na internet, para as ajudar no trabalho que é feito com as famílias, no seu funcionamento 
interno (Vicentinos, Voluntários, Benfeitores). Dá informação para o quadro estatístico e o 
mapa de receitas e despesas anual para o Conselho Nacional da Soc. S. V.Paulo. 

 

Cristina Vasconcelos 
plataformacv@entrajuda.pt  
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