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Norma I
ObjeTivOs

1. Ao alinhar pelas melhores práticas de respon-

sabilidade social e em cumprimento da sua missão 

mutualista, o Montepio defende o envolvimento 

crescente do mundo empresarial na resolução das 

questões sociais, a promoção de uma sociedade 

inclusiva, o desenvolvimento de uma cidadania 

consciente e a disseminação da solidariedade pela 

comunidade.

2. Neste âmbito, o Montepio desenvolve e apoia, 

juntamente com os seus colaboradores-voluntários, 

inúmeros projetos nas áreas de solidariedade e 

saúde, ambiente, economia social, educação e 

formação, sendo prioritário o apoio a projetos que 

promovam uma melhoria da qualidade de vida das 

crianças, jovens, pessoas idosas, cidadãos portadores 

de deficiência, entre outros. 

3. Para além do apoio concedido a projetos 

inovadores nas áreas acima referidas, a Fundação 

Montepio decidiu atribuir o Prémio voluntariado 

jovem, com os seguintes objetivos:

 a) estimular a criação de projetos   

 inovadores de voluntariado jovem; 

 b) Promover o empreendedorismo em prol  

 do voluntariado; 

 c) estimular o conhecimento e a formação  

 sobre voluntariado. 

Norma II
MODeLO 

1. As organizações são convidadas a participar 
no “Dia do voluntariado jovem”, durante o qual 

equipas constituídas por jovens respondem ao de-

safio de construir projetos de voluntariado jovem 

que respondam a um problema social concreto, 

anunciado no início do encontro. 

2. No “Dia do voluntariado jovem”, as equipas 

das organizações selecionadas beneficiarão de duas 

conferências dedicadas ao tema do voluntariado e 

ao problema social identificado.

3. Do trabalho em equipa deverá resultar a 

construção de um projeto de voluntariado jovem 

que responda ao problema social indicado. 

4. Durante o dia de trabalho, as equipas serão co-

adjuvadas por um mentor, que apoiará os jovens na 

construção do projeto e da apresentação do mesmo.

5. No final do encontro, as equipas apresentarão 

os seus projetos perante um júri, que escolherá a 

proposta vencedora. 

6. O projeto vencedor deverá ser posteriormente 

implementado na organização candidata. 

Norma III
APreseNTAçãO 
DAs cANDiDATurAs

1. As candidaturas podem ser apresentadas por 

associações juvenis, associações de estudantes ou 

por organizações sem fins lucrativos que desen-

volvam projetos com jovens.

2. As candidaturas devem ser formalizadas até 

ao dia 21 de julho, através de proposta assinada 

pelo responsável da organização, acompanhada 

dos seguintes elementos:

 a) Documento de informação genérica   

 sobre a organização:

  • identificação da organização 

  (designação, morada, telefone e e-mail);

  • composição dos órgãos sociais;

  • Descrição geral e sucinta da organização; 

 b) Documento de informação específica sobre  

 a organização, na vertente de voluntariado:

  • Projetos de voluntariado; 

  • Projetos específicos de voluntariado jovem;

  • regulamento de enquadramento do 

     voluntariado; 

  • Parcerias; 

 c) Documento de caracterização da equipa de  

 jovens que, no caso de seleção da candidatura,  

 frequentará o “Dia do voluntariado jovem”,  

 que deverá conter a identificação dos jovens, os  

 objetivos da participação, a indicação do nome  

 e lema da equipa e, ainda, a respetiva carta  

 motivacional.

3. As equipas devem ser constituídas por 2 ou 4 

jovens, com idades compreendidas entre os 18* e 

os 25 anos, e compostas, preferencialmente, por 

igual número de participantes homens e mulheres. 

4. As entidades candidatas devem assumir o 

compromisso de estudar a implementação, no seio 

da sua organização, do projeto criado pelos jovens, 

no caso de o mesmo ser selecionado pelo júri. 

5. As candidaturas devem ser enviadas para o 

Gabinete de responsabilidade social do Montepio, 

através do endereço de e-mail: grs@montepio.pt.

* A título excecional poderá ser equacionada a partici-
pação de jovens com idades compreendidas entre os 16 
e os 18 anos. 

Norma IV
requisiTOs De cANDiDATurA

As organizações candidatas devem cumprir os 

seguintes requisitos: 

 a) Organizações da economia social sediadas  

 em Portugal;

 b) Adequada composição dos órgãos sociais;

 c) inexistência de dívidas à segurança social e à  

 administração fiscal;

 d) experiência de trabalho na área do

 voluntariado;

 e) experiência de trabalho com jovens;

 f) Potencial de desenvolvimento de parcerias.

Norma V
PrOcessO De seLeçãO

1. A escolha das cinco organizações que par-

ticiparão no “Dia do voluntariado jovem” será 

realizada com base nos seguintes 

critérios de seleção:  

 a) sustentabilidade – capacidade da   

 organização para assegurar a continuidade  

 do apoio aos jovens voluntários; 

 b) Motivação – qualidade da carta 

 motivacional apresentada pela equipa 

 de jovens;

 c) Participação - envolvimento efetivo dos  

 jovens na conceção da candidatura;

 d) Localização – área geográfica de especial  

 vulnerabilidade (territórios de intervenção  

 prioritária, zonas desertificadas ou do 

 interior do País);

 2. Na seleção das cinco organizações finalistas, 

e em caso de igualdade de circunstâncias, serão 

consideradas prioritárias as candidaturas de orga-

nizações associadas da Federação Nacional das 

Associações juvenis (FNAj). 

Norma VI
cOMPOsiçãO DO júri

O júri será constituído por:

 a) antónio Tomás Correia, Presidente do  

 conselho de Administração da Fundação 

 Montepio;

 b) um representante da Confederação 
 Portuguesa do Voluntariado; 

 c) um representante de uma entidade que  

 trabalhe com o problema social identificado;

 d) um representante da Junior achievement  
 Portugal;  
 e) um representante do GraCE. 

Norma VII
ATribuiçãO DOs PréMiOs

1. As cinco organizações participantes no “Dia do 

voluntariado jovem” serão anunciadas na primeira 

quinzena do mês de setembro.

2. A decisão do júri e consequente entrega do Pré-

mio à organização vencedora, no valor de 5 000€, 

será anunciada no final da sessão de apresentação 

das cinco candidaturas finalistas, que decorrerá na 

segunda quinzena de setembro. 

3. O júri reserva-se o direito de não atribuir o Prémio 

caso não sejam apresentadas propostas que preen-

cham os requisitos do presente regulamento ou caso 

a organização vencedora não tenha condições objeti-

vas de implementar o projeto vencedor. 

Norma VIII
iNTeGrAçãO De LAcuNAs

As eventuais lacunas do presente regulamento 

serão integradas pelo júri. 
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