
GUIÃO DA INICIATIVA 
 

 

ÂMBITO 
«2 dedos de conversa» 

 

A iniciativa «2 dedos de conversa» surge no âmbito da «Atividade 8 – Voluntário pelo 

idoso isolado» do projeto CLDS-4G «Castro Marim (COM) Vida», dinamizado pela 

Odiana, enquanto Entidade Coordenadora Local em parceria com o Município de Castro 

Marim.  

Esta atividade pretende contribuir para a promoção duma cultura de solidariedade e 

cidadania ativa que envolva e sensibilize a comunidade e possibilite o surgimento de 

projetos de voluntariado vocacionados para o trabalho com populações envelhecidas e 

isoladas. 

Numa altura em que os contactos presenciais estão limitados, e para colmatar as 

consequências do isolamento social e físico agravado pelo Covid-19, é lançada esta 

iniciativa, melhor descrita nos pontos seguintes. 

Alguns conceitos: 

O que é o voluntariado? 

(Lei n.º 71/98 – art. 2.º e 3.º) 

1) Voluntariado é um conjunto de ações de interesse social e comunitário, 

realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projetos, 

programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das 

famílias e da comunidade, desenvolvidas sem fins lucrativos por entidades 

públicas ou privadas; 
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2) O/a voluntário/a é o indivíduo que de forma livre, desinteressada e responsável 

se compromete, de acordo com as suas aptidões próprias e no seu tempo livre, 

a realizar ações de voluntariado no âmbito de uma organização promotora; 

3) A qualidade de Voluntário não pode, de qualquer forma, decorrer da relação de 

trabalho subordinado ou autónomo ou de qualquer relação de conteúdo 

patrimonial com a organização promotora, sem prejuízo de regimes especiais 

constantes da lei. 

4) O Voluntariado desenvolve-se através de projetos e programas de entidades 

públicas e privadas com condições para integrar voluntários, envolvendo as 

entidades promotoras  

5) O Voluntariado corresponde a uma decisão livre e voluntária apoiada em 

motivações e opções pessoais que caracterizam o voluntário 

Quem é o Voluntário? 

1) Voluntário é aquele que presta serviços não remunerados numa organização 

promotora, de forma livre, desinteressada e responsável, no seu tempo livre e 

que assume um compromisso com a organização promotora de voluntariado; 

2) É aquele que desenvolve ações de voluntariado em prol dos indivíduos, famílias 

e comunidade e que se compromete, de acordo com as suas aptidões e no seu 

tempo livre. 

 

«2 dedos de conversa» 

A. Enquadramento: 

1) «2 dedos de conversa» é uma iniciativa do Plano de ação do Projeto CLDS 4G 

«Castro Marim (COM)Vida», promovido pelo Município de Castro Marim e 

coordenado pela Odiana - Associação para o Desenvolvimento do Baixo 

Guadiana, cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União 

Europeia, através do Fundo Social Europeu. 

B. Objetivos: 

1) Esta iniciativa tem como principal objetivo combater a solidão e o isolamento 

social e geográfico dos idosos/as residentes no município de Castro Marim e 

promover ações de voluntariado concertadas para acompanhamento e apoio 

destes numa lógica de promoção do seu bem-estar psicossocial; 

C. Forma de execução: 
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1) A iniciativa pretende promover um contacto semanal entre voluntário/a e idoso/a, 

que pode ser apenas telefónico. 

2) Os contactos têm como propósito possibilitar ao/à idoso/a só uma palavra amiga, 

estabelecendo com isso, um laço de proximidade que sirva para quebrar os 

níveis de isolamento social;  

3) De acordo com as informações recolhidas no diagnóstico elaborado pela Equipa 

Técnica do CLDS 4G, e de acordo com as expetativas do/a voluntário/a e do/a 

idoso/a, procede-se ao cruzamento (matching) entre perfil dos/as voluntários/as 

e dos/as idosos/as.  

D. Candidatura do voluntário: 

1. Para efeitos do processo de candidatura a voluntário/a e o idoso/a, o/a 

candidato/a deverá formular o pedido através do link: 

https://forms.gle/Q7gCC8XSQyTopem3A  

2. A candidatura poderá ainda ser feita pelo telefone 281 531 171 ou para o email 

clds4g.castromarim@odiana.pt 

3. Tratando-se de voluntários/as menores de idade, a candidatura deve fazer-se 

acompanhar de uma autorização do responsável. 

 

E. Critérios de admissão: 

A admissão a esta iniciativa pressupõe: 

1) Do idoso/a: 

a. Residir no Município de Castro Marim, área de abrangência elegível do 

projeto CLDS 4G; 

b. Ter mais de 65 anos; 

c. Preferencialmente a residir só ou sem rede de apoio; 

d. Ter interesse em participar e disponibilizar os dados de contacto. 

2) Do/a voluntário/a: 

a) Estar disponível para prestar algum do seu tempo no apoio/ 

acompanhamento telefónico ao/a amigo/a idoso/a. 

b) Ter perfil adequado para esta iniciativa, designadamente: capacidade de 

escuta ativa, apresentar equilíbrio psicossocial, gosto por pessoas 

idosas, honestidade, responsabilidade, sinceridade e interesse na ação; 

c) Ter consciência da responsabilidade que esta iniciativa implica no âmbito 

do acompanhamento do idoso; 

https://forms.gle/Q7gCC8XSQyTopem3A
mailto:clds4g.castromarim@odiana.pt
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d) Colaborar com a equipa técnica do CLDS 4G, quando esta solicitar a sua 

participação em reuniões periódicas de acompanhamento; 

e) Entrega da documentação solicitada no momento da entrevista, 

nomeadamente documento de identificação, morada, contacto telefónico, 

email.  

2) Qualquer admissão à iniciativa está sujeita a avaliação da Equipa Técnica deste 

CLDS 4G. 

F. Funcionamento: 

1) Será proporcionado ao/à voluntário/a, antes do início das suas funções, 

informação e orientação, acerca da iniciativa e acerca do desenvolvimento do 

seu trabalho, na medida do necessário para o estabelecimento de uma relação 

salutar com o/ idoso/a. 

2) O horário da iniciativa tem um carácter flexível, sendo este resultado das 

expetativas e motivações do/a idoso/a e voluntário/a, respetivamente; 

3) Estabelece-se como regularidade mínima para participação na iniciativa 

realização de pelo menos uma chamada telefónica por semana a cada idoso. 

4) Sempre que surja algum impedimento, que impossibilite o acordado com a 

Equipa Gestora, o/a voluntário/a deverá justificar a sua ausência; 

5) Após mais de duas semanas sem estabelecimento telefónico, a equipa gestora 

reserva-se no direito de suspender o/a voluntário/a, mediante comunicação. 

6) Tratando-se de chamadas telefónicas, e no caso de o Voluntário não dispor de 

plano de chamadas adequado à prestação do serviço, poderá ser acordado com 

a ECLP (Odiana) alternativa para a prestação do serviço voluntário inerente á 

iniciativa. 

G. Suspensão e cessação do/a voluntário/a: 

1) O/a voluntário/a que pretenda interromper a sua participação no Programa 

deverá informar a Equipa Gestora com duas semanas de antecedência; 

2) A Equipa Gestora pode dispensar a colaboração do/a voluntário/a a título 

temporário ou definitivo sempre que a alteração dos objetivos ou da situação 

do/a idoso/a o justifique; 

3) A Equipa Gestora pode determinar a cessação da colaboração do/a voluntário/a 

no caso de situações de comportamento doloso e a suspensão no 

incumprimento do estabelecido. 


