Perfil de Posto 2021-2022
Voluntariado Missionário ad gentes
1. Contexto
O SDAM – Serviço Diocesano de Animação Missionária – é responsável pela animação, sensibilização e
ação missionária ad gentes da Diocese de Aveiro. A ação do SDAM distingue-se em vários sectores: a
Animação Missionária da Igreja diocesana, sobretudo nas paróquias e movimentos, o Voluntariado
Missionário pela dinamização e formação de voluntários e a Infância Missionária com grupos de crianças
dos 4 aos 12 anos, que se reúnem periodicamente em várias paróquias da Diocese.

2. Título da função e Propósito
Título: Voluntariado Missionário para experiência de curta duração.
Propósito: Capacitar pessoas para que os missionários sejam eficientemente auxiliados nos locais de
missão, colaborando em ações de ação Pastoral, de Educação, de Saúde e de Cooperação para o
Desenvolvimento.

3. Atividades
Atividades: Apoiar os missionários nos seus trabalhos, desde a ação pastoral, apoio na
alfabetização/escolarização e reforço escolar, animação de campos de férias/oratório, formação em
temas solicitados, apoio em cuidados médicos e de enfermagem, desenvolvimento de dinâmicas com o
público-alvo de cada local e identificação de problemas e possíveis soluções que possam originar um
projeto de cooperação. Os voluntários deverão ter disponibilidade total para apoiar em qualquer
atividade ou função proposta no local de missão.
Supervisão: Os voluntários estarão sob a orientação dos responsáveis da formação e do local onde
desenvolverem as suas experiências de voluntariado missionário. O contacto entre as três entidades
deverá ser mantido com frequência.

4. Local e Horário
Local: Os voluntários irão receber regularmente a sua formação no CUFC (Centro Universitário de Fé e
Cultura); no entanto outros locais poderão ser esporadicamente utilizados.

A experiência de voluntariado missionário internacional será no centro de missão mais adequado às
competências técnicas e humanas de cada voluntário, sendo o destino definido pelo SDAM,
nomeadamente Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola ou São Tomé e Príncipe.
Formação: Formação de periodicidade quinzenal, de acordo com calendário previamente estabelecido
para o ano pastoral e disponibilizado na sessão de esclarecimento.
Experiência: 1 a 3 meses, em período de férias dos voluntários ou em qualquer altura do ano após
participação integral no plano de formação. As datas poderão ser posteriormente acordadas.

5. Especificação Pessoal / Requisitos
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Identificação e respeito para com os valores e princípios de atuação das entidades de envio
e acolhimento;
Respeito pelos princípios deontológicos da atividade a desenvolver no terreno;
Aptidão para comunicar com diferentes populações, em especial ouvir;
Abstenção de qualquer comportamento que possa colocar em causa o relacionamento
entre a entidade de envio e a entidade de acolhimento ou com o Estado Português e o
Estado onde decorre o trabalho de voluntariado;
Espírito de voluntariado e solidariedade, criatividade, proactividade, espírito crítico e bom
senso são fundamentais;
Competências técnico-profissionais variáveis;
Ser rosto do bom nome da organização, mantendo presença institucional do SDAM junto da
sua rede de contactos, canais de comunicação e Comunicação Social;
Promoção do bom ambiente e trabalho de equipa, com todas as limitações que o trabalho
de voluntariado provoca;
Capacidade de gestão de tempo e de emoções;
Identificação com os valores do Evangelho;
Disponibilidade, compromisso e muito entusiasmo!

6. Benefícios
Os voluntários recebem formação em voluntariado (num âmbito geral e em voluntariado missionário) e
têm a oportunidade de contactar com outras pessoas com objetivos e ideais similares. Podem intervir
em realidades tradicionalmente consideradas marginais. Têm a liberdade de sugerir projetos de
cooperação que, após aprovação, poderão desenvolver em benefício das populações que os acolheram.
Em ambas as experiências (nacional e internacional), os custos de alojamento e alimentação estão a
cargo da instituição de envio e/ou de acolhimento. É atribuído a cada voluntário um certificado de
formação e experiência em voluntariado missionário.
E assim ter a oportunidade de transformar o mundo a partir de dentro… tocando vidas e fazendo a
diferença… num amor missionário sem fim!

