
 

 

            

               

 

Política de Voluntariado  

 
 

A Casa Santa Isabel é uma comunidade de vida e trabalho com um ambiente terapêutico de qualidade para 
o desenvolvimento integral e harmonioso do ser humano. Convivemos em conjunto desde manhã cedo 
(acordar e levantar) até ao fim do dia (deitar). Para nós é importante criar um ambiente familiar, todos em 
conjunto, onde podemos partilhar e desenvolver capacidades, respeitando diferenças de modo solidário e 
ético. Neste ambiente cada um (seja colaborador, voluntário ou companheiro) tem a possibilidade de 
enfrentar as suas responsabilidades, respeitando os limites de cada um.  
 
Temos 6 casas de habitação e várias oficinas de trabalho – padaria, cozinha, carpintaria, tecelagem, 
reciclagem, lavores, lavandaria, costura, oficina de velas, produção florestal, entre outras. Temos ainda 
duas quintas, onde praticamos agricultura biodinâmica. 
 

Voluntariado 

Os voluntários ajudam-nos a realizar este propósito e dão um contributo valioso à vida e trabalho na 
comunidade, ajudando no acompanhamento das pessoas ao nosso cuidado, nas oficinas, na terra e nas 
atividades domésticas, educativas e recreativas. 
 
Poderá colaborar com a Casa de Santa Isabel realizando: 

Ø VOLUNTARIADO DE VERÃO: recebemos voluntários nos meses de Julho e Agosto, que ajudam nas 
casas, no acompanhamento dos alunos, nos trabalhos de manutenção das casas, das hortas e dos 
jardins, etc. Os voluntários de Verão vivem e trabalham juntamente com os colaboradores responsáveis 
nos lares residenciais ou alojamento anexo, dentro da comunidade. A Casa de Santa Isabel oferece 
alojamento, alimentação e orientação para o trabalho e vida na comunidade. 
 

Ø VOLUNTARIADO DE 1 ANO: recebemos voluntários que se comprometem por 1 ano letivo (de 
Setembro a Agosto) para trabalhar juntamente com os colaboradores responsáveis nos lares 
residenciais e ajudar no acompanhamento de adolescentes e adultos com necessidades especiais no: 1) 
Lar Residencial; 2) Centro de Atividades Ocupacionais; e 3) durante atividades e festas da comunidade.  

 

Direitos & Deveres dos Voluntários 

Direitos da/o Voluntária/o: 

• Acordar com a Casa Santa Isabel um programa de voluntariado, que regule os termos e as condições do 
trabalho que vai realizar. 

• Desenvolver um trabalho de acordo com os seus conhecimentos, experiências e motivações, 
enquadrado nas necessidades da Casa Santa Isabel. 

• Ter acesso a formação inicial e contínua para aperfeiçoar o seu trabalho voluntário. 

• Receber orientação e acompanhamento para o bom desempenho do seu trabalho. 



 

 

• Trabalhar num ambiente saudável, de convivência agradável e aberto ao diálogo. 

• Ter condições de segurança e higiene. 

• Poder participar nas decisões que dizem respeito ao seu trabalho. 

• Ter acreditação e certificação pelo trabalho voluntário desenvolvido. 

Deveres da/o Voluntária/o: 

• Conhecer e respeitar os princípios e as normas de conduta e ética da comunidade, previstos nos 
estatutos e na Carta de Convivência e de Sustentabilidade da Casa Santa Isabel. 

• Respeitar a vida privada e a dignidade da pessoa. 

• Guardar sigilo sobre assuntos confidenciais.  

• Participar no Curso de Introdução à Antroposofia e outras ações de formação para um melhor 
desempenho do seu trabalho.  

• Garantir a assiduidade e a pontualidade no exercício do trabalho voluntário. 

• Colaborar com os profissionais da Casa Santa Isabel, respeitando as suas orientações técnicas, 
contribuindo para um ambiente de respeito pelo trabalho de cada um.  

• Trabalhar em equipa, contribuindo para uma boa comunicação, e bom ambiente de trabalho.   

 

Responsabilidades & Condições dos Voluntários 

Responsabilidades da/o Voluntária/o: 

• Auxiliar na orientação e cuidado de adolescentes ou adultos que necessitam de cuidados especiais 
(companheiros) 1) no Lar residencial, 2) nas Oficinas e 3) durante atividades comunitárias e de lazer. No Lar 
residencial, orientação junto dos companheiros nas tarefas diárias, tais como: higiene pessoal, preparação 
das refeições, apoio às tarefas domésticas, atividades criativas e de lazer. 

• Nas Oficinas, orientação individual ou em grupo, para que cada um possa desenvolver e contribuir 
profissionalmente junto com suas próprias capacidades, com acompanhamento e supervisão. 

 

Condições: 

• Alojamento e alimentação 
• Seguro básico de saúde* 
• Dinheiro de bolso*  
• Tempo livre: 3 horas por dia e 2 dias de folga por semana  
• Férias: 1 mês no verão; 8 dias no Natal; 8 dias na Páscoa 
• Curso de Introdução à Antroposofia* 
• Mentor* 
• Uma experiência de vida única e enriquecedora a nível pessoal, profissional, social e cultural 
 


