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Questionário sobre os bancos de 

voluntariado

 Estudo realizado on-line desde Setembro de 2018 

e Janeiro de 2019

 52 respostas



Entidade responsável pelo BV



Departamento/Pessoa

responsável pelo BV



Nº de pessoas responsáveis pelo BV



Nº de pessoas inscritas no BV

Nº de instituições beneficiárias inscritas no BV

 13491 pessoas inscritas

 Média de 263 pessoas. 

 Máximo de 2895 (Matosinhos) e 2203 (Braga). Mínimo de 5 e 8

 814 instituições

 Média de 15

 Máximo de 142 (Braga) e  69 (Famalicão). Mínimo de 1 e 2 



Áreas de actuação do BV



Têm



Principais dificuldades:
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Pouco interesse das instituições

Poucas instituições

Pouco compromisso do voluntário

Poucos voluntários

Falta formação dos técnicos

Pouca divulgação

Dificuldades administrativas



“Digital Acquisition through Intergenerational 

Learning”

Projeto 2017-1-LV01-KA204-035455 Erasmus + KA2

Objetivo: Criar um programa inovador baseado na

intergeracionalidade e aprendizagem ao longo da vida, onde os

avós (adultos com mais de 50 anos) adquirem competências

digitais essenciais com a intervenção dos netos, apoiando-se

num envelhecimento ativo, no e-acesso, na inclusão social, na

e-participaçãoe no desenvolvimento pessoal.

Parceria:



ISEV - Inclusive Senior Education

through Virtual U3A

Projeto:  2017-1-CZ01-KA204-035438 ERASMUS+ KA2 – STRATEGIC 

Objectivo: Fazer um estudo e análise sobre o trabalho realizado na área da 

educação para seniores nas instituições e países dos parceiros. Com base nesse 

estudo desenhar e implementar metodologias inclusivas utilizando as novas 

tecnologias.

Parceria: Portugal, Republica Checa e Itália



IDEMASAP 50+: “Increase and development of manual 

skills and physical vitality of citizens of the European 

Union over 50 years”

Projeto: 2018-1-SK01-KA204-046291 Erasmus+ KA2

Objetivo: O projecto foca a educação de adultos, em especial as universidades 

seniores. Pretende-se criar actividades que estimulem, aumentem e promovam as 

artes e trabalhos manuais, bem como a prática de actividades físicas. O objectivo 

do projecto é a partilha das boas práticas na educação de adultos através de 

workshops presenciais nos países dos parceiros.

Parceria: Espanha, Eslováquia, Portugal, República Checa e Polónia.


