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Mensagem de Boas-Vindas 

 

Caro/a Voluntário/a, 

 

É com o maior prazer que a Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Guimarães 

(ADDHG) lhe dá as boas-vindas como novo membro do associativismo de apoio às 

vítimas de violência doméstica, famílias em risco psicossocial e intervenção em ambiente 

escolar. 

A ADDHG, desde a sua fundação, conta com a colaboração de voluntários que 

desenvolvem, de forma profissional e gratuita, o apoio às vítimas, bem como aos seus 

familiares e/ou amigos e comunidade. Desde então, a ADDHG tem, não só valorizado a 

importância do exercício do voluntariado social, como mostrado que este é fundamental 

para o desenvolvimento e crescimento da intervenção às vítimas. Os voluntários são o 

primeiro rosto, a primeira voz que o cliente vê e revê quando contacta a Associação em 

busca de apoio estruturado, independente e qualificado. 

Pelo exposto, podemos verificar que o Voluntariado é de extrema importância para a 

prossecução das atividades da ADDHG, que aposta na seleção, na formação inicial e 

contínua, no acompanhamento e na supervisão dos/das seus/suas voluntários/as. 

Para facilitar a sua integração, preparámos este Guia que agrupa informações relativas à 

Instituição, para melhor conhecimento desta, nomeadamente, dos Serviços de Apoio, 

Voluntariado na ADDHG, Código de Conduta, Confidencialidade e Segurança, Gestão 

de Reclamações e/ou Conflitos, Contrato Programa de Voluntariado, Declaração de 

Colaboração e Contactos úteis. 

 

Esperamos corresponder às suas expectativas. 

Seja bem-vindo!  
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1. ADDHG – Associação de Defesa dos Direitos Humanos de 

Guimarães 

1.1. O que é a ADDHG?  

A ADDHG foi fundada no dia 18 de setembro de 2018 e é uma associação sem fins 

lucrativos.  

A ADDHG tem como missão: (a) promoção da igualdade de género com o propósito 

moral de solidariedade, justiça, igualdade social e combate à pobreza; (b) promover 

atividades e ações de informação e sensibilização para a cidadania e igualdade entre 

homens e mulheres; (c) a promoção dos Direitos Humanos, nomeadamente ao nível dos 

direitos dos homens, mulheres, idosos, jovens e crianças, do combate a todas as formas 

de violência e discriminação; (d) desenvolver ações na área da prevenção da violência 

que é exercida contra as homens, mulheres, idosos, jovens e crianças através 

nomeadamente da elaboração e divulgação de informação; (e) realização de encontros, 

colóquios, conferências que abordem temas relativos às mulheres, jovens e crianças; (f) 

implementação de serviços, grupos de interajuda, refúgios, casas de acolhimento e 

outros;  (g) construção de sinergias entre outras associações e entidades que permitam 

e aprofundem a reflexão, o debate, a ação coletiva e a intervenção cívica e social, em 

matéria de promoção da igualdade entre mulheres e homens e de defesa dos direitos das 

mulheres, incluindo a eliminação de todas as formas de discriminação contra as 

mulheres;  (h) contribuir para a valorização da parentalidade positiva;  (i) promover a 

conciliação da vida profissional, pessoal e familiar de mulheres e homens; (j) realizar 

ações de intervenção social e combate à pobreza que promovam a inclusão social.  

Os órgãos que constituem a Associação são a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho 

Fiscal. A duração do mandato dos órgãos é de quatro anos. Desde a sua constituição, a 

ADDHG centra a sua ação numa participação ativa junto da comunidade, virando a sua 

atenção para as temáticas do combate à violência doméstica e de género, promoção de 

relações igualitárias e não violentas, promoção do respeito e igualdade de género. Deste 

modo, tem estado a trabalhar ativamente a sensibilização nas escolas do concelho de 

Guimarães, investindo na promoção com conferencias, jornadas e/ou seminários. Para 

além, de que a associação tem, também, como foco central o seu gabinete de apoio à 

Vítima de Violência Doméstica, sendo uma entidade de primeira linha nessa 

problemática. A ADDHG também tem realizado um trabalho meritório e de proximidade 

com famílias em risco psicossocial. A ADDHG tem elaborado várias parcerias e 
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protocolos de cooperação com diversas entidades do concelho de Guimarães, 

nomeadamente, escolas, juntas de freguesia e lares de acolhimento.  

 

1.2. Serviços de Apoio 

A ADDHG presta às/aos suas/seus utentes apoio gratuito e especializado, tendo uma 

equipa multidisciplinar para que, desta forma, possa conferir apoio global e integrado.  

A ADDHG, reconhecendo que os seus utentes que recorram aos seus serviços têm 

necessidades específicas, que reclamam, por isso, intervenções especializadas e 

diferenciadas: 

a) Apoio Social; 

b) Apoio Psicológico; 

c) Apoio Social; 

2. Voluntariado na ADDHG 
O voluntario é um prestador de serviços importante para a sociedade, para as ONG’s, para 

as IPSS’s, bem como para algumas organizações públicas. Constituindo-se como 

resultado histórico e social, tem vindo a afirmar-se, progressivamente, como um 

instrumento de intervenção social cada vez amis importante. A ADDHG, nos diferentes 

serviços, conta com a colaboração de voluntários que desenvolvem, de forma profissional 

e gratuita, o apoio às vítimas de violência doméstica, bem como aos seus familiares e/ou 

amigos e também a famílias em risco psicossocial. É justamente nesse contexto de 

reconhecimento pelo trabalho voluntário, promoção do voluntariado e apoio aos 

voluntários, que a Lei do Voluntariado- Lei nº 71/98 de 3 de novembro que, tal como a 

sua regulamentação, procurou no espaço de liberdade e espontaneidade que caracteriza e 

define o voluntariado, ir ao encontro das necessidades sentidas pelos voluntários e pelas 

entidades que enquadram a sua ação. Por isso, as soluções adotadas assentam em quatro 

referências essenciais:  

1. Participação organizada dos cidadãos; 

2. Desenvolvimento de ações no âmbito de programas e projetos de entidades 

públicas e privadas; 

3. Definição dos direitos e deveres dos voluntários; 

4. Compromisso livremente assumido entre a organização promotora e voluntária.  
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Esta lei que enquadra o voluntariado não se reduz apenas a um conjunto de direitos e 

deveres. Ela é, essencialmente, um instrumento que visa promover e consolidar um 

voluntariado sólido, qualificado e reconhecido socialmente. As virtualidades e 

potencialidades que a lei encerra permitem criar um contexto para a reflexão e diálogo, 

pondo a claro os ideais, valores, aspirações e o papel dos voluntários na sociedade.  

 

2.1 Modalidades do Voluntariado 

Como já foi referido, o voluntário da ADDHG é aquele que, em obediência aos princípios 

consagrados nos estatutos da Associação e nos termos do contrato-programa que celebra 

com a ADDHG, presta a sua atividade de voluntariado de forma livre e responsável, 

contribuindo, direta ou indiretamente, para o sucesso do serviço que a ADDHG presta à 

população, bem como aos seus familiares e/ou amigos e às famílias em risco psicossocial. 

É Técnico de Apoio à Vítima (TAV), voluntário para suporte técnico/operacional e 

voluntário para a prevenção e sensibilização Amigos Pro Bono.  

 

2.2 Técnico de Apoio à Vítima (TAV) 

Esta modalidade abrange todos/as aqueles/as que atendem a população num dos serviços 

da ADDHG. O atendimento pode ser feito de duas formas, ou com atendimento presencial 

num dos Gabinetes de Apoio à Vítima, ou atendimento através da Linha de Apoio à 

Vítima.  

o Critérios de Inclusão: 

Tem de ter mais de dezoitos anos; para o atendimento presencial em Gabinete de Apoio 

à Vítima, dá-se preferência a todos aqueles com formação ou em anos avançados de 

formação em Direito, Psicologia, Serviço Social (pese embora, após análise e CV, sejam 

elegíveis candidatos/as com formação em outras áreas de conhecimento, desse que 

adequadas para o apoio); para o atendimento na Linha de Apoio à Vítima, os/as 

candidatos/as não necessitam, necessariamente, de uma formação numa das três áreas 

preferenciais requeridas para o atendimento de vítimas de crime.  
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2.3. Voluntário para Suporte Técnico e Operacional 

Esta modalidade abrange todos/as aqueles/as com ou sem formação académica superior 

que, em vários âmbitos, que não o atendimento a vítimas, pretendem colaborar com a 

ADDHG. São exemplos os/as investigadores/as, tradutores, relações-públicas, 

secretários/as, designers, enfermeiros/as, médicos/as, entre outros. Estes voluntários estão 

presencialmente nos serviços da ADDHG (por exemplo, nos Serviços Centrais de Sede), 

cumprindo com um horário pré-acordado com a Associação e poderão auxiliar, por 

exemplo, na criação de conteúdos para projetos a decorrer, auxiliar na Unidade de 

Contabilidade, na tradução de conteúdos para outras línguas e afins.  

o Critérios de Inclusão: 

Ter mais de dezoitos anos, com ou sem formação superior, dependendo do apoio que 

pretende prestar. 

 

2.4. Amigos Pro Bono 

Esta modalidade compreende todos/as aqueles/as que colaboram com a ADDHG sem 

cumprir um horário presencial nos serviços da Associação, podendo organizar os seus 

trabalhos conforme as suas disponibilidades, estando na sua própria casa e/ou local de 

trabalho. É exemplo o/a Psicólogo/a ou o/a Advogado/a que se disponibiliza para prestar 

apoio a uma vítima de violência doméstica ou/e a famílias em risco psicossocial. Os 

Amigos Pro Bono, poderão ainda prestar auxílio em situações pontuais que não o 

atendimento a vítimas, por exemplo, apoio a projetos, produção de um logótipo ou 

campanha de sensibilização, construção de uma base de dados, entre outros.  

o Critérios de Inclusão: 

Ter mais de dezoitos anos e com prática profissional relevante.  

 

2.5. Voluntário para Prevenção e Sensibilização 

O/A voluntário/ para a Prevenção e Sensibilização é todo/a aquele/a que pretende realizar 

ações de informação e sensibilização na área dos Direitos Humanos, em diversos 

contextos e com diferentes públicos-alvo, como ações de sensibilização sobre a violência 

no namoro, igualdade de género ou diversidade em contexto escolar.  

o Critérios de Inclusão: 



ADDHG  9 

Ter mais de dezoito anos, com ou sem formação superior, dependendo do apoio que 

prestar 

 

As diferentes modalidades de voluntariado permitem ir ao encontro das expectativas e 

disponibilidade do/a voluntário/a, bem como das necessidades que a ADDHG sente no 

cumprimento da sua missão.  

 

3. Deveres para com os/as destinatários/as 
1. Respeitar a vida privada e a dignidade da pessoa; 

2. Respeitar as convicções ideológicas, religiosas e culturais; 

3. Atuar de forma gratuita e interessada no bem-estar do destinatário; 

4. Contribuir para o desenvolvimento pessoal e integral do destinatário; 

5. Garantir a regularidade do exercício do trabalho voluntário. 

 

3.1. Para com a entidade promotora: 

1. Observar os princípios deontológicos por que se rege a sua atividade; 

2. Conhecer e respeitar a filosofia, estatutos, programas e metodologias de 

trabalho da entidade promotora; 

3. Observar as normas de funcionamento da entidade promotora; 

4. Atuar de forma diligente, isenta e solidária; 

5. Zelar pela boa utilização dos bens e meios postos ao seu dispor; 

6. participar em programas de formação, para um melhor desempenho do seu 

trabalho; 

7. Dirimir conflitos no exercício do seu trabalho de voluntário/a; 

8. Garantir a regularidade do exercício do trabalho voluntário; 

9. Utilizar devidamente a identificação como voluntário/a no exercício da sua 

atividade com os profissionais; 

10. Colaborar com os profissionais da organização promotora, respeitando as suas 

opções e seguindo as suas orientações técnicas; 

11. Complementar o trabalho dos profissionais ao serviço da entidade promotora 
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3.2. Para com os/as outros/as voluntários/as 

1. Respeitar a dignidade e liberdade dos/as outros/as voluntários/as, reconhecendo o 

valor da sua atividade; 

2. Fomentar o trabalho de equipa, contribuindo para uma boa comunicação e clima 

de trabalho e convivência agradável; 

3. Facilitar a integração, formação e participação de todos/as os/as voluntários/as 

 

3.3. Para com a sociedade 

1. Fomentar uma cultura de solidariedade; 

2. Difundir o voluntariado; 

3. Conhecer a realidade sociocultural da comunidade onde desenvolve a sua 

atividade como voluntário/a; 

4. Complementar a ação social das entidades em que se integra; 

5. Transmitir com a sua atuação, os valores e os ideais do trabalho.  

 

4. Direitos 
1. receber apoio no desempenho do seu trabalho (formação inicial, contínua e 

avaliação técnica); 

2. ter ambiente de trabalho favorável e em condições de higiene e segurança; 

3. ser ouvido nas decisões que dizem respeito ao seu trabalho; 

4. ver reconhecido o trabalho desenvolvido (acreditação, certificação do trabalho 

voluntário e valorização da experiência adquirida); 
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5. CÓDIGO DE CONDUTA 

Sem prejuízo das regras constantes dos códigos deontológicos que regem a 

atividade profissional d@ Voluntári@, a sua conduta no âmbito do trabalho 

voluntário desenvolvido na ADDHG deve pautar-se pelas seguintes regras: 

 

I - DA CONDUTA GERAL 
 

1. @ Voluntári@ deve desempenhar a sua atividade tendo presentes as 

finalidades 

estatutárias, o modelo de intervenção e procedimentos da ADDHG; 

2. @ Voluntári@ deve atuar com respeito e correção perante @s utentes, @s 

outr@s voluntári@s e os profissionais da ADDHG; 

3. @Voluntári@ não deve adotar qualquer comportamento discriminatório em 

função da raça, religião, orientação sexual, idade, condição socioeconómica, 

nível de instrução, ideologia política, ou qualquer outro fator; 

4. @ Voluntári@ deve ser assíduo, pontual e diligente; 

5. @ Voluntári@ deve respeitar os direitos e interesses d@s utentes, as suas 

decisões pessoais e pelo seu bem-estar; 

6. @ Voluntári@, quando atue em representação da ADDHG (com a devida 

autorização do responsável da Associação), deve adotar conduta íntegra e 

consentânea com a missão social e prestígio da ADDHG; 

7.  @ Voluntári@ deve zelar pelo cumprimento do presente Código de Conduta. 

 

II – DO ATENDIMENTO A UTENTES 
 

1. @ Voluntári@ deve respeitar a gratuitidade dos serviços da ADDHG, não 

retirando 

quaisquer vantagens patrimoniais da sua relação com @s utentes; 

2.  @ Voluntári@ não deve receber, diretamente ou através de terceiro, qualquer 

pagamento, em dinheiro ou em espécie, pelos serviços prestados @s utentes; 

3.  @ Voluntári@ não deve angariar clientes, diretamente ou através de terceiro, 

entre @s utentes da ADDHG;  

4. @ Voluntári@ não deve proceder à indicação de nomes e contactos de 

profissionais da sua ou de outra área, mesmo que isso seja solicitado pel@ 

utente; 
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5. @ Voluntári@ deve abster-se de intervir nos processos de apoio, não os 

consultando, ou inquirir as pessoas envolvidas, quando 

haja uma relação de parentesco, de afinidade, de amizade ou profissional com 

@ utente ou com @ agressor, ou quando entre aquele e estes haja ou tenha 

havido uma situação de litígio, judicial ou extrajudicial. 

 

III - DA CONFIDENCIALIDADE 
 

 

1. @Voluntári@ tem o dever de sigilo quanto aos factos, documentos e decisãoes de 

que tenha conhecimento em virtude do desempenho das suas funções e que não 

sejam públicos e notórios;  

2.  @ Voluntári@ apenas deve fornecer informações a terceiro, particular ou 

instituição após a obtenção de uma autorização expressa por parte d@ utente e 

d@ responsável da Associação; 

3.  @ Voluntári@ apenas se pode pronunciar publicamente sobre as situações de que 

tenha conhecimento em virtude da atividade desenvolvida após uma autorização 

expressa por parte d@ Gestor@ do Gabinete de Apoio à Vítima (GAV) / Gabinete 

de Acompanhamento a Famílias em risco/perigo à Responsável da Associação; 

4. @ Voluntári@, após a cessação da atividade de voluntariado na ADDHG, tem o 

dever de manter as regras referidas anteriormente. 

IV- DO FUNCIONAMENTO EM EQUIPA 

1. @ Voluntári@ deve estar disponível para participar em projetos empreendidos pela 

ADDHG; 

2. @ Voluntári@ deve, aquando da sua participação em projetos, respeitar o direito 

de participação d@s outr@s Voluntári@s nesses projetos e a respetiva coordenação; 

3.  @ Voluntári@ deve, enquanto elemento de uma equipa, estar sempre disponível 

para partilhar os seus conhecimentos com outr@s Voluntári@s; 

4.   @ Voluntári@ deve promover a multidisciplinaridade no acompanhamento 

dos processos de apoio à vítima. 
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V - DA COMPETÊNCIA TÉCNICA 
 

1. @ Voluntári@ deve esforçar-se por manter e aprofundar a sua competência na área 

de formação de que prove, bem como por desenvolver os seus conhecimentos sobre 

os procedimentos específicos de apoio à vítima de crime; 

2. @ Voluntári@ deve desenvolver a atividade dentro dos limites da sua competência 

genérica no âmbito dos seus conhecimentos dos procedimentos de apoio à vítima e 

da sua competência específica no âmbito da sua área de formação; 

3. @ Voluntári@ não deve assumir competências estranhas à sua formação; 

4.  @ Voluntári@ deve respeitar as competências próprias d@s outr@s Voluntári@s; 

5. @ Voluntári@ deve reconhecer os limites das suas próprias competências, não 

exercendo atividades para as quais não tenha preparação. 

 

VI - DA IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS 

1.  @ Voluntári@ deve, no desempenho das suas funções na ADDHG, e apenas nesta 

circunstância, identificar-se na qualidade de Técnic@ de Apoio à Vítima ou Técnico 

Social ou outr@ Voluntári@;  

2. O contacto e domicílio d@ Voluntári@ face ao utente é sempre o do GAV ou GAF 

respetivo; 

3. É expressamente proibido ao Voluntári@ fornecer ao utente contactos profissionais 

e/ou pessoais, a não ser que seja expressamente consentido pel@ Gestor/a do GAV 

ou GAF; 

4.  @ Voluntári@ não deve utilizar a designação, o logótipo e demais sinais e 

referências identificativas da ADDHG na sua atividade, profissional ou pessoal, 

estranha à Associação. 

 

6. CONTRATO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

Este contrato tem o intuito de comprometer @ Voluntári@ na sua adesão ao 

voluntariado na ADDHG, bem como estabelecer os direitos e deveres de ambos. 

Este contrato é assinado entre @ Voluntári@ e @ técnic@ responsável pelo mesmo, no 

início das suas atividades de voluntariado.  
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7. DECLARAÇÃO DE COLABORAÇÃO 

 

Esta medida tem por finalidade a emissão de uma declaração de colaboração com a 

ADDHG sempre que um voluntári@ cesse a sua colaboração. Tem por objectivos gerais 

reconhecer com solenidade a colaboração prestada à ADDHG pel@ voluntári@ e 

reconhecer documentalmente o período durante o qual desempenhou funções de 

voluntári@. Esta medida tem a seguinte calendarização: depois da cessação de 

colaboração com a ADDHG, @ gestor/a do GAV/GAF responsável deve preencher e 

assinar a declaração, carimbada, entregando-a pessoalmente ou enviando-a por correio 

ao/à voluntári@. 

 

8. CONTACTOS ÚTEIS: 
 

Emails - ajuda@addhg.org 

geral@addhg.orh 

Telem. 965546763 

http://addhg.org/ 

https://www.facebook.com/direitoshumanosguimaraes/ 

https://www.instagram.com/addhgmr/  

 

ADDHG – Associação de Defesa dos Direitos Humanos Guimarães, Rua da Gila 1370 

Airão Santa Maria, 4805-477 Guimarães 
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