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Introdução
❖ O nosso trabalho tem como objetivo divulgar o projeto Cidadão nobre nas escolas o qual

se encontra relacionado com outro projeto chamado Nobre Casa da cidadania.

❖ Estes projetos inserem-se na educação para o voluntariado que é um tema que está cada

vez mais presente na atualidade.

❖ Com o voluntariado é possível ajudarmos todo o tipo de pessoas das mais variadas

maneiras e em diversos lugares. É algo que se faz sem qualquer fim lucrativo e em

conjunto com instituições ou entidades públicas e privadas e que parte da vontade das

pessoas que quererem ajudar quem mais precisa.



O QUE É O 
VOLUNTARIADO?

❖O voluntariado é uma atividade inerente ao

exercício de cidadania que se traduz numa

relação solidária para com o próximo,

participando, de forma livre e organizada, na

solução dos problemas que afetam a sociedade

em geral.

❖Desenvolve-se através de projetos e programas

de entidades públicas e privadas com condições

para integrar voluntários, envolvendo as

entidades promotoras.

❖Corresponde a uma decisão livre e voluntária

apoiada em motivações e opções pessoais que

caracterizam o voluntário.



PRINCÍPIOS DO VOLUNTARIADO

❖ Solidariedade – Responsabilidade de todos os

cidadãos na realização dos fins do voluntariado.

❖ Cooperação – Combinação de esforços e

de projetos de entidades promotoras de

voluntariado.

❖ Participação – Intervenção de voluntários e de

entidades promotoras em áreas de interesse

social.

❖ Complementaridade – O Voluntário não deve

substituir os recursos humanos das entidades

promotoras.

❖ Gratuitidade – O Voluntário não é remunerado

pelo exercício do seu voluntariado.

❖ Responsabilidade – O Voluntário é responsável

pelo exercício da atividade que

se comprometeu realizar, dadas as expectativas

criadas aos destinatários desse trabalho

voluntário.

❖ Convergência – Harmonização da atuação do

voluntário com a cultura e objetivos da

entidade promotora.



DIREITOS DO VOLUNTARIADO

O voluntário beneficia de 
um conjunto de direitos, 

consagrados na Lei, 
nomeadamente:

Desenvolver um trabalho 
de acordo com os seus 

conhecimentos, 
experiências e 

motivações

Ter acesso a programas 
de formação inicial e 

contínua, “tendo em vista 
o aperfeiçoamento do 

seu trabalho voluntário”

Receber apoio no 
desempenho do seu 

trabalho com 
acompanhamento e 

avaliação técnica

Exercer o trabalho 
voluntário em condições 
de higiene e segurança

Ser reconhecido pelo 
trabalho desenvolvido

Dispor de um cartão de 
identificação de 

voluntário



DEVERES DO VOLUNTARIADO



1. Os deveres para com os destinatários das ações

de voluntariado incluem o respeito pela

dignidade da pessoa humana, pelas convicções

ideológicas, religiosas e culturais, e o respeito

pela vida privada e salvaguarda da exposição

pública dos beneficiários.

2. Os voluntários devem também assegurar o sigilo

sobre assuntos confidenciais, agir com bom

senso na resolução de questões imprevistas,

atuar de forma gratuita e desinteressada, sem

esperar contrapartidas, e contribuir

para o desenvolvimento pessoal daqueles que

são alvo da sua ação.



3. NA RELAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO BENEFICIÁRIA, OS
VOLUNTÁRIOS DEVEM ASSEGURAR-SE DE QUE:

Seguem os princípios e normas que regulam a atividade da 
organização

Conhecem e respeitam as regras de funcionamento da 
organização e dos respetivos programas e projetos

Atuam de forma diligente, isenta e solidária

Zelam pela boa utilização dos bens e meios colocados ao seu 
dispor

Têm autorização prévia antes de assumir o papel de 
representantes da organização perante terceiros



NOBRE CASA 
DE CIDADANIA

Nobre casa de cidadania é um
projeto que pretende identificar,
reconhecer e distinguir cidadãos que
se notabilizam pela realização de
atos nobres.



NOBRE CASA 
DE CIDADANIA

Este projeto está estruturado em 3 fases,
que decorrem umas das outras:

• Reconhecer e distinguir (cidadãos
que realizam atos nobres em
Portugal ou no estrangeiro)

• Educar (realização de ações de
sensibilização dirigidas aos alunos)

• Eternizar

Um ato nobre é uma ação realizada em
beneficio de terceiros, ausente de qualquer
interesse pessoal, refletindo o carácter de
quem a pratica ao demonstrar integridade,
honra e cidadania ao reconhecer estes
atos.



CIDADÃO NOBRE 
NAS ESCOLAS

• Com o objetivo de promover
a cidadania junto dos mais
jovens, a nobre casa de
cidadania desenvolve, desde
2015, o projeto cidadão nobre
nas escolas, que junta no
mesmo espaço um membro do
conselho institucional e um
cidadão nobre.



CONCLUSÃO

Para concluir, pequenas ações podem fazer a

diferença no dia a dia de muitas pessoas. Os diversos

atos marcam a diferença na sociedade e na vida das

pessoas envolvidas. Os projetos que referimos

anteriormente pretendem incentivar os mais jovens a

seguir os seus exemplos e a participar, no futuro, em

ações de voluntariado no sentido de ajudar todos

aqueles que necessitarem.



CIDADÃO 
NOBRE NAS ESCOLAS

Decorrente do protocolo de colaboração

entre a dge e a nobre casa da cidadania

são realizadas sessões "cidadão nobre nas

escolas" em estabelecimentos escolares do

pais.

Estas sessões formativas têm como objetivo

sensibilizar os jovens (do ensino básico e

secundário) para a prática da cidadania

ativa, cooperação, ética e responsabilidade

e contam com a presença de um dos
cidadãos homenageados, no âmbito da

nobre casa da cidadania.
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