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O objectivo deste questionário consiste em recolher informações sobre as práticas de 

voluntariado da instituição, no sentido de se criar uma bolsa de voluntariado, através da 

qual seja possível responder às necessidades dos voluntários, das instituições e do público-

alvo. 

 

1. Caracterização da instituição 

 

Instituição: _____________________________________________________________ 

Público-alvo: ___________________________________________________________ 

Principais actividades desenvolvidas pela instituição: ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

Número de utentes da instituição:___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

2. Historial de voluntariado da instituição 

 

2.1. O que entende por voluntariado:_________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.2. A instituição possui voluntários? 
 

 Sim Não 
 

 

2.2.1. Se sim, quantos? ___________________________________________________ 

2.2.2. Que tipo de tarefas desempenham? _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

2.2.3. Faixa etária dos voluntários: __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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2.2.4. Horário de trabalho dos voluntários: 

 Predominantemente de manhã 

 Predominantemente de tarde 

 Predominantemente em horário pós-laboral  

 Horário livre 

 

2.2.5. Frequência dos voluntários: 

 Diária  

 Semanal 

 Quinzenal  

 Mensal 

 Outra: ___________________ 

 

3. Necessidades face ao voluntariado  
 

3.1. A instituição está interessada em pertencer a uma bolsa de voluntariado (no sentido de 

acolher voluntários)? 
 

Sim Não 

 

3.2. Número de voluntários pretendidos: ______________________________________ 

3.3. Área de intervenção dos voluntários (seleccione a principal área de intervenção): 

 Educação  

 Ambiente  

 Património 

 Desporto 

 Direitos Humanos 

 Exclusão Social 

 Protecção de Animais 

 Apoio Social (idosos, crianças, 

dependentes) 

 Outras:______________________ 

____________________________ 

 

3.4. Faixa etária pretendida dos voluntários:  

 16-20 

 20-30 

 30-40 

 40-50 

 Superior a 50 

 Indiferente 
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 Outra: ________________ 

 

3.5. Local de trabalho dos voluntários: _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3.6. Actividades gerais a desempenhar pelos voluntários: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

3.7. Tempo mínimo necessário para exercer voluntariado na instituição:  
 

 Uma vez por dia 

 Uma vez por semana 

 Quinzenalmente 

 Uma vez por mês 

 Indiferente 

 Outro: ________________________ 

______________________________

 

3.8. Técnico(s) da instituição responsável(eis) pela colaboração neste projecto de 

voluntariado:  

Nome: ___________________________ Função na instituição: ____________________ 

Nome: ___________________________ Função na instituição: ____________________ 

Nome: ___________________________ Função na instituição: ____________________ 

 

3.9. Contactos:  

Telefone: ___________________/________________________/______________________ 

Fax: ______________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

Morada: ___________________________________________________________________ 

Sugestões/Observações: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Responsável pelo preenchimento deste questionário: _______________________________ 

Data: ______________________ 

Obrigado pela colaboração! 


