
 
  

 

INFO LETTER 

“JUMP INTO SOLIDARITY  

at National level” 

 

Esta formação visa melhorar a qualidade dos projetos de solidariedade e apoiar as organizações no 

desenvolvimento de competências relacionadas com os seus projetos nas ações do Programa Corpo Europeu 

de Solidariedade (CES), como Voluntariado, Estágios e Emprego e Projetos Solidários. 

 

O caminho faz-se caminhando… 

 

1. Preparação 

 

Quem for selecionado/a receberá um infopack que o/a preparará para este curso online & residencial e 

que inclui algumas primeiras atividades e tarefas. 

No dia 27 de Julho irá decorrer a primeira sessão online, onde será possível conhecer o grupo de 

participantes, a equipa e as ferramentas que serão usadas no curso. Durante toda a formação será 

assegurado o apoio necessário de modo a garantir o bom rumo das sessões. Estamos todos a aprender e 

a descobrir este novo mundo digital.  

 

2. Formação 

 

A formação será dividida em duas fases que se complementam: 

 

1ª Fase: 27 | 28 | 29 Julho 2020 | Online, Portugal 

Sessões divididas em 2 dias e meio (o primeiro dia 2 horas e os restantes dois dias com 6 horas, com 

intervalos incluídos) 

 



 
  

2ª Fase: 9 I 10 I 11 Setembro 2020 | Residencial ou Online, Portugal 

O Formato será definido posteriormente, de acordo com futura avaliação, assim como as condições e 

medidas aplicáveis à data. Se for online a formação será de 2 dias e meio (o primeiro dia 2 horas e os 

restantes dois dias com 6 horas, com intervalos incluídos). Se for residencial será igualmente 

implementada no decorrer de 2 dias e meio, de acordo com o Programa provisório. 

 

As duas fases serão enriquecedoras para as aprendizagens, partilha de experiências e novas descobertas. 

Os participantes vão ter oportunidade de “saltar” para dentro do Programa de Solidariedade que é o CES, 

descobrirão as suas ações (Voluntariado, Estágios e Emprego e Projetos Solidários), novos parceiros e 

desenvolverão novas competências para a realização de projetos. 

Ao mesmo tempo esta é uma oportunidade única para descobrirem e explorarem novas ferramentas 

online, métodos e plataformas que podem suportar algumas das atividades de projetos e do trabalho com 

jovens e com parceiros. 

Ao longo do programa serão incentivados/as e convidados/as a preparem algumas tarefas 

individualmente e em grupo, para partilharem durante os dias de formação (online e /ou residencial).  As 

formações não se constroem sem participantes e para isso a sua participação ativa é muito bem-vinda :) 

A formação foi pensada para trazer ao grupo diferentes aspetos e valores da educação não formal, 

atividades e aprendizagem experiencial, não esquecendo as necessidades e interesses individuais e neste 

sentido o programa poderá ter, também, algumas adaptações consoante a necessidade. Sim, o programa 

é um pouco flexível.  

No final teremos uma atividade de self-assessment de forma a puderem ter acesso ao certificado de 

aprendizagem – Youthpass, quando disponível. 

       
 

3. Draft Programme 
 

                                FORMAÇÃO ONLINE                                                                         FORMAÇÃO RESIDENCIAL* 

 DIA 1 DIA 2 DIA 3  
 P 
A 
U 
S 
A 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

9:30 – 10:30 

 
1,2,3 …VAMOS! 
INTRODUÇÃO 
 QUEM ÉS TU?  

QUEM SOU EU?  
QUEM SOMOS 

NÓS?  

NÓS & LAÇOS    
VISITA  

INSPIRADORA 
 

PROJETO DE 
SOLIDARIEDADE e 
VOLUNTARIADO 

 
 

ESPAÇO ABERTO 
À APRENDIZAGEM 

 

10:30 – 11:00     BREAK  

11:00 – 11:40 

 O MUNDO DO 
CORPO EUROPEU 

DE SOLIDARIEDADE 
 

QUALITY LABEL 
 

COMPETÊNCIAS 
O QUE TENHO E O 

QUE QUERO 

P 
A 
U 
S 
A 

  
VISITA  

INSPIRADORA  
 

TUDO O QUE VEM À 
REDE SÃO PROJETOS  

 



 
  

VOLUNTARIADO 
 

PROJETOS 
SOLIDARIEDADE 

 

EMPREGOS E 
ESTÁGIOS  

 

 PROJETO DE ESTÁGIOS E 
EMPREGO 

 

11:40 -12:30 
 SOLIDARIEDADE 

VOLUNTARIADO 
PARCERIA 

YOUTHPASS 
 TUDO O QUE VEM À 

REDE SÃO 
PROJETOS…também 

12:30 – 14:00  LUNCH   LUNCH  

14:00  16:00 

ACOLHIMENTO 
DOS 

PARTICIPANTES 

ESTAMOS JUNTOS? 
 WHAT´S NEXT? 

 
PUZZLE DO PROJETO 

1ªparte 

ACOLHIMENTO DOS 
PARTICIPANTES 

PUZZLE DO 
PROJETO 2ªparte 

 

PLANO DE AÇÃO  
FUTURE STEPS 

GETTING TO 
KNOW EACH 

OTHER 

O GRANDE 
MERCADO DAS 
ORGANIZAÇÕES 

WHAT’S UP? Youthpass 
EVALUATION 

 

                                                                                                                    *a formação residencial dependerá das medidas governamentais  

O programa poderá sofrer algumas alterações. 

 

4. Objetivos gerais 

 

● Compreender o significado de Solidariedade e Voluntariado e o seu contexto a nível internacional 

e nacional; 

● Explorar as diferentes ações do Corpo Europeu de Solidariedade (Selo de Qualidade, Voluntariado, 

Estágios e Empregos e Projetos Solidários) como forma de promover a Solidariedade entre os jovens e as 

suas comunidades; 

● Assegurar uma compreensão do Corpo Europeu de Solidariedade, explorando e descobrindo as 

suas principais Ações, os seus diferentes atores e papéis dentro de um projeto; 

● Descobrir diferentes ferramentas digitais para o desenvolvimento pessoal e profissional; 

● Explorar os recentes desenvolvimentos no campo dos Projetos do Corpo Europeu de Solidariedade 

em termos gerais e das suas atividades, em termos específicos; 

● Sentir inspiração pelos métodos e atividades de educação não formal que possam capacitar as 

organizações e os seus atores com novas competências; 

● Capacitar para uma abordagem estratégica em projetos de voluntariado ao longo de todo o ciclo 

do projeto; 

● Proporcionar espaço para partilha de experiências e de exemplos de boas práticas; 

● Proporcionar espaço para o trabalho em rede entre organizações participantes e o planeamento 

de outras atividades de fortalecimento de parcerias. 

 

Com estes objetivos gerais, pretendemos que os participantes consigam alcançar os seguintes resultados 

nas diferentes dimensões: 

 



 
  

 

 

Conhecimento: 

 

●  Definir e explicar o Corpo Europeu de Solidariedade, as suas ações e compreender o seu papel nos 

projetos; 

● Compreender o significado mais profundo dos projetos que visam promover a solidariedade e o 

voluntariado, assim como os seus benefícios para a comunidade local, participantes e organizações. 

 

Competências:  

 

● Conseguir aplicar novos métodos que desenvolvam competências nos jovens que participam nos 

projetos CES nas áreas do Voluntariado, Estágios e Emprego e Projetos Solidários; 

● Aplicar novos métodos que desenvolvam competências nos jovens que participam nos projetos CES; 

● Identificar potenciais parceiros para projetos futuros.; 

● Melhorar a qualidade dos projetos CES com especial foco na seleção de parceiros e seleção de 

participantes; 

 

5. Participantes 

 

A atividade é especialmente dirigida a 25 participantes de novas organizações com Selo de Qualidade ou 

que queiram candidatar-se ao Selo de Qualidade, iniciantes no programa CES (Voluntariado, Estágio e 

Emprego e Projetos Solidários) e também estará aberta a organizações com experiência interessadas em 

trabalhar com novos parceiros. 

Esta formação tem como público alvo, pessoas que desejem aprender e que estejam prontos para 

experienciar plenamente o curso on-line e presencial de maneira colaborativa. 

Os participantes terão que ter disponibilidade para estarem presentes em todo o curso (Síncronas 

sessões online Julho 2020 e presencial Setembro 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

6. Equipamento Técnico necessário 

 

Formação Online: computador com câmara e microfone e boa conexão de internet.  

As plataformas a serem utilizadas são: 

https://zoom.us/ (ferramenta de comunicação das sessões Síncronas) e canvas.net 

(plataforma de alojamento do curso, e suporte do processo de aprendizagem) 

Jamboard, Mentimeter; Padlet; CANVA 

Os participantes necessitam de realizar o download do zoom e criar uma conta no canvas.net . 

  

Convidamos todos os participantes a estarem na Sessão de Boas-Vindas, no dia 27 de julho, para 

explorarem as ferramentas principais que serão usadas durante a formação, para partilharem as suas 

expectativas e necessidades, para terem o primeiro contato com o grupo e com a equipa de 

formadores, para solução de algumas necessidades técnicas e partilha de algumas dicas para os dias de 

formação. 
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