
Seja parte  

do Voluntariado em Saúde 

na área da FNVS ! 

O Voluntariado em Saúde protagonizado pelo setor 

integrado na FNVS, é uma ação de cidadania ativa 

e de solidariedade, em prol de outros cidadãos que 

se encontram em situações de carência, de desfavor 

ou de debilidade, em virtude da presença de algu-

ma enfermidade ou simplesmente utilização dos ser-

viços das Unidades de Saúde.: 

É um voluntariado sério, organizado, estruturado e 

vocacionado principalmente para a humanização dos 

serviços, dos cuidados e das pessoas. 

É um voluntariado de pessoas, para pessoas e com 

as pessoas, sempre de ajuda a pessoas, que contribui 

para o desenvolvimento pessoal e social. 

É um voluntariado que prima pelo respeito pessoal e 

pelo sigilo de situações e de dados. 

É um voluntariado onde se respeitam os direitos dos 

voluntários e dos beneficiários. 

É um voluntariado onde se promove a autonomia dos 

beneficiários e as obrigações dos voluntários.  

É um voluntariado exigente, ao nível da continuada 

disponibilidade para servir, da entrega incondicio-

nal, e da prestação livre mas responsável. 

É um voluntariado que promove e contribui para a 

qualidade dos serviços e dos cuidados que se pres-

tam nas Unidades de Saúde, e que visa a satisfação 

dos intervenientes, especialmente os utentes. 

Promoção / Organização: 

Federação Nacional de Voluntariado em Saúde 

 

Os Contactos: 

Telemóvel - 966 859 736 (FNVS) 

Telemóvel - 933 150 002 (FNVS) 

Endereço eletrónico: 

geral.voluntariadoemsaude@gmail.com  

Site:  www.voluntariadoemsaude.org 

Município: 245 410 000 (Dra. Manuela Gonçalves) 

Liga: 926 447 635 (presidente) 

Parcerias locais: 

Município de Nisa 

Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Nisa	

O	

Papel	

do	

Voluntariado	

na	

Saúde,	

Hoje	!	

Colóquio 

Nisa, 20 de setembro de 2014 

14 horas 

Auditório da Biblioteca Municipal 



 

As razões 

deste Colóquio ! 
 

A Federação Nacional de Voluntariado em 

Saúde - FNVS sendo uma Organização de 

Voluntariado, de Organizações e de Volun-

tários do campo da saúde, tem também 

essa missão de Promover o Voluntariado 

através da informação, da reflexão e do 

debate, neste caso sobre “O papel do vo-

luntariado  na saúde, hoje”. 

A FNVS acredita que agindo desta forma, 

está também a contribuir para a tomada 

ou aumento da consciência crítica face à 

sociedade atual, e para o reconhecimento 

do voluntariado como um importante instru-

mento de participação e de exercício de 

uma cidadania ativa.  

Preletor: 

João António Pereira, Dr., presidente da 

Federação Nacional de Voluntariado em 

Saúde 

Público alvo: 

Voluntários da LACSNisa, voluntários inscri-

tos no BLVNisa, outros voluntários e técnicos 

da área social e da saúde, e público em 

geral. 

Inscrições: 
Realizam-se presencialmente na: 

Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Nisa 

Dona Ana da Graça 

E na Biblioteca Municipal 

Online em: 

www.voluntariadoemsaude.org 

pelo email: 

geral.voluntariadoemsaude@gmail.com 

Valor de cada Inscrição: 
Gratuita                     Mas obrigatória 

Prazo de Inscrição: 
12 de setembro de 2014 

Mais informação: 
www.voluntariadoemsaude.org  

geral.voluntariadoemsaude@gmail.com  

Dr. João Pereira / FNVS                     966 859 736 

Dra. Manuela Gonçalves / CMNisa      245 410 000 

Dona Ana da Graça /LACSNisa          245 410 160 

Porquê este tema ! 
 

Observando os sinais dos tempos com aten-

ção, constatamos que ser voluntário e atuar 

voluntariamente no campo da saúde, não 

tem sempre as mesmas características. O 

Campo da Saúde, Público ou Privado, ca-

minha no sentido da sua organização e 

adaptação às novas realidades financei-

ras, económicas e sociais. 

Por isso é que se hoje a presença do volun-

tariado e dos voluntários nas Unidades de 

Saúde e em outros Equipamentos onde se 

prestam cuidados de saúde, se sente cada 

vez mais necessária à complementaridade 

e à humanização, também é verdade que 

a atuação deve acontecer de modo dife-

rente. Com mais organização, com mais 

profissionalismo no sentido do bem bem 

feito e sobretudo com cada vez mais amor 

para com o outro, seja irmão ou cidadão.	


