
 

V. 1.0 

 

 

Associação Portuguesa  
de Gestão de Projectos 

(APOGEP) 
 

 

 

Guia de  
Voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APOGEP-GV-1.0 APOGEP – Guia de Voluntariado  
 

2 | 12 
 

 

Controlo de Versões 
 

Versão: 1.0 
Em vigor desde: 13 de Julho de 2015  

 

Elaborado por:  

Tito Gabriel Camacho – Sócio Nº 166 – Vogal da Direcção 2015/2017 

Aprovado por:  

António Andrade Dias – Sócio Nº 5 – Presidente da Direcção 2015/1017 

 

Revisto por:  

Associado Função Data 
António Flor – Nº 497  Voluntário 13-Jul-2015 
Filipe Figueiredo – Nº 402 Presidente da IPMA Young Crew Portugal 13-Jul-2015 
Henrique Carvalho – Nº 217 Secretário-Geral 13-Jul-2015 
Jorge Cunha – Nº 487 CNC - Strategic Manager 13-Jul-2015 
José Garcia – Nº 218 Vogal da Direcção 13-Jul-2015 
Miguel Carvalho e Melo - Nº 91 VP da Direcção 2015/2017 13-Jul-2015 
 
Histórico de revisões:  

Versão Data Vigor  Principais alterações 
1.0 13-Jul-2015 Versão original 

   
   

 
  



 

 

APOGEP-GV-1.0 APOGEP – Guia de Voluntariado  
 

3 | 12 
 

 

 

 

ÍNDICE 
1. Introdução ......................................................................................................................................... 4 
2. A APOGEP .......................................................................................................................................... 4 
3. A IPMA Young Crew Portugal ............................................................................................................ 5 
4. O Trabalho Voluntário ....................................................................................................................... 5 
5. Orientações para o Voluntário .......................................................................................................... 6 
6. Compromissos e benefícios ............................................................................................................... 7 
7. Processo de Candidatura a Voluntariado na APOGEP ....................................................................... 7 
8. Reconhecimento do Trabalho Voluntário ......................................................................................... 8 
9. Feedback dos Voluntários ................................................................................................................. 9 
10. Informações Administrativas ............................................................................................................. 9 
11. Anexos ............................................................................................................................................... 9 
 

 

 

  



 

 

APOGEP-GV-1.0 APOGEP – Guia de Voluntariado  
 

4 | 12 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
Bem-vindo à Associação Portuguesa de Gestão de Projectos (APOGEP), filiada na International 
Project Management Association (IPMA®).  

A IPMA® é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1965 por profissionais da área da 
Gestão de Projectos. O crescimento dinâmico da IPMA® desde a sua criação, assim como a sua 
visão de futuro, pode ser atribuído em grande parte aos esforços dos seus Voluntários espalhados 
em torno de Associações locais, actualmente sedeadas nos cinco continentes.  

Temos o prazer de o receber em nome da nossa comunidade e esperamos que a sua experiência de 
colaboração se torne agradável e recompensadora.  

Este documento pretende familiarizá-lo com as informações básicas necessárias para que inicie as 
suas actividades na qualidade de Voluntário desta Associação.  

Contém ainda em anexo as minutas dos documentos, a preencher e a remeter à Direcção da 
APOGEP de acordo com as respectivas instruções, que serão relevantes para o início do seu 
trabalho como voluntário. 

 

2. A APOGEP  
A APOGEP é uma associação sem fins lucrativos fundada em Portugal em 1994 sendo membro 
permanente da IPMA® desde 1996.  
Esta associação foi criada para promover e credibilizar a gestão de projectos e apoiar os 
profissionais cuja actividade se desenvolve nesta área.   
A actividade da APOGEP abrange, entre outras, as seguintes vertentes: 

● Certificação de gestores de projecto e de consultores em gestão de projectos; 

● Certificação de organizações através do modelo IPMA Delta; 

● Registo de entidades formadoras segundo o modelo IPMA®-APOGEP; 

● Organização e divulgação de eventos em gestão de projectos; 

● Apoio à criação de uma comunidade de gestores de projectos, que promova a partilha de 
experiências e conhecimentos entre si; 

● Divulgação das principais notícias de cariz nacional e internacional no mundo da gestão de 
projectos.  
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Para melhor conhecer a APOGEP, a sua organização, estatutos e outras informações relevantes 
recomendamos ainda o acesso a algumas secções do nosso site (www.apogep.pt) ou que contacte 
o nosso secretariado através de mail para info@apogep.pt. 

 

3. A IPMA YOUNG CREW PORTUGAL 
A Young Crew Portugal é a estrutura jovem da APOGEP sendo parte integrante da associação desde 
2010.  
A estrutura da Young Crew Portugal é integrada por estudantes universitários ou jovens 
profissionais, com idade inferior a 35 anos, interessados na disciplina da gestão de projectos. 
As actividades da IPMA Young Crew Portugal são: 

● Divulgação das boas práticas de gestão de projecto junto de um público mais jovem; 

● Divulgação das actividades da IPMA® YOUNG CREW e da APOGEP; 

● Organização de eventos e/ou workshops relacionados com a gestão de projectos; 

● Criação de uma cultura de associativismo e proximidade com o mundo IPMA® junto de um 
público mais jovem. 

Para melhor conhecer a IPMA Young Crew Portugal recomendamos o acesso a algumas secções do 
nosso site (https://ipmayoungcrewportugal.wordpress.com) ou que contacte os nossos membros 
através de youngcrew@apogep.pt. 

 

4. O TRABALHO VOLUNTÁRIO  
As actividades realizadas pelos Voluntários (“Trabalho Voluntário”) têm sido um importante 
contributo para o crescimento das Associações Sem Fins Lucrativos, Organizações Não-
Governamentais e componentes do Terceiro Sector.  

No seio da IPMA®, o trabalho voluntário é direcionado para o desenvolvimento de projectos 
internos ou integrado em equipas que actuam para iniciativas privadas, levadas a cabo por 
entidades Governamentais e Não-governamentais, revertendo este ganho para a comunidade 
como um todo através da valorização da profissão e agregação de valor e conhecimento para todas 
as partes envolvidas. 
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5. ORIENTAÇÕES PARA O VOLUNTÁRIO 
Neste contexto, o Associado Voluntário é um elemento vital para concretização das acções da 
APOGEP.  

Os nossos voluntários contribuem para a disseminação do conhecimento e dos benefícios da 
Gestão de Projectos, tal como é o propósito da nossa associação.  

Desejamos assim que este seja para si um lugar de encontro de oportunidades de crescimento 
profissional e aumento de conhecimentos.  

O Programa de Voluntariado APOGEP permite a participação espontânea de voluntários em 
projectos e serviços específicos, propostos e coordenados pela APOGEP.  

A participação é aberta a associados da APOGEP, tanto em projectos como em actividades 
regulares, devendo sempre ser norteada pelo Código de Ética da IPMA®. 

O candidato deverá apresentar interesse na gestão de projectos, mas sobretudo vontade, bem 
como disponibilidade para participar nas actividades propostas.  

Com a participação dos voluntários a APOGEP espera:  

• Contribuir para o fortalecimento de programas/projectos em Gestão de Projectos em 
Portugal e nos países de língua oficial portuguesa, bem como de iniciativas emanadas pela 
própria IPMA®; 

• Disseminar as melhores práticas de gestão de projectos;  
• Colocar em prática o uso das técnicas e ferramentas de Gestão de Projectos; 
• Estabelecer o networking entre os profissionais de diferentes níveis na sua área de actuação 

promovendo o autodesenvolvimento profissional; 
• Melhorar as competências dos profissionais da Gestão de projectos através da prática 

constante. 

Para um bom desenvolvimento do trabalho o voluntário deverá conhecer, assinar e respeitar o 
Termo de Compromisso e de Confidencialidade (Anexo I). 

 

  



 

 

APOGEP-GV-1.0 APOGEP – Guia de Voluntariado  
 

7 | 12 
 

 

6. COMPROMISSOS E BENEFÍCIOS 
Através da sua participação nas actividades da APOGEP e/ou da IPMA Young Crew Portugal, o 
voluntário compromete-se a: 

• Cumprir com as atividades e os prazos estabelecidos; 
• Fornecer feedback da sua actividade; 
• Cumprir um mínimo de 8 horas mensais de trabalho voluntário; 

O estatuto de voluntário da APOGEP confere os seguintes benefícios: 

• Acesso gratuito a eventos organizados pela APOGEP;  
• Possibilidade de utilização da designação de “Membro APOGEP Crew” ou “Membro IPMA 

Young Crew”; 
• Oportunidades de networking;  
• Desenvolvimento de competências de Gestão de Projectos; 
• Menção no site da APOGEP da participação individual; 
• Emissão de um Certificado de Reconhecimento após 3 meses contínuos de colaboração com 

resultados comprovados; 
• Emissão de uma Carta de Apreciação após 12 meses contínuos comprovados de 

envolvimento.  

 

7. PROCESSO DE CANDIDATURA A VOLUNTARIADO NA APOGEP 
O associado que possua interesse em participar nas iniciativas da APOGEP deve começar por 
estabelecer o contacto com a Direcção da APOGEP demonstrando esse interesse. Se o associado 
tiver idade inferior a 35 anos recomendar-se-á que integre a estrutura jovem da APOGEP – IPMA 
Young Crew Portugal. 

As iniciativas abertas à participação de voluntários estarão divulgadas no site.  

O Voluntário deverá inicialmente escolher a área ou o projecto em que pretenda colaborar.  

O Voluntário para iniciar o processo deve preencher a ficha de inscrição no site da APOGEP, 
escolher a área de interesse e submeter o seu CV em PDF. 

Posteriormente o Voluntário será contactado para marcação de uma reunião de apresentação 
pessoal. 
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Na sequência o processo será avaliado pela Direcção da APOGEP, sendo posteriormente o 
candidato informado do resultado. 

Durante a participação nas actividades o voluntário deverá preencher um Relatório de Actividades 
do Voluntário. 

Desta forma, será possível o acompanhamento das actividades desempenhadas bem como a 
criação do histórico de participação do voluntário na APOGEP. Estes arquivos serão essenciais para 
o processo de reconhecimento do trabalho voluntário, descrito na secção a seguir.  

Se o voluntário, por qualquer razão, necessitar de interromper a sua actividade, deve encaminhar 
um e-mail formal à Direcção da APOGEP ou da IPMA Young Crew Portugal, acompanhado de breve 
justificação do seu afastamento.  

No final da colaboração será pedido o envio de um Formulário de Feedback, que tem como 
objectivo a melhoria contínua do trabalho realizado pelos voluntários.  

 

8. RECONHECIMENTO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO 
Na APOGEP, o trabalho voluntário é voltado para o desenvolvimento de projectos e iniciativas que 
pretendem sobretudo valorizar a profissão e agregar valor, conhecimento e qualidade no 
desenvolvimento de projectos junto de iniciativas privadas, governamentais e não-governamentais, 
revertendo os ganhos para a comunidade como um todo.  

A APOGEP emitirá um Certificado de Reconhecimento e/ou uma Carta de Apreciação para os 
voluntários baseado nas horas disponibilizadas.  

Para emissão do Certificado de Reconhecimento, é necessária a comprovação pelo voluntário da 
contribuição para a APOGEP por um período mínimo 3 meses contínuos e com resultados 
comprovados.  

A Carta de Apreciação será emitida a todos os voluntários com um mínimo 12 meses contínuos 
comprovados de envolvimento e que a solicitem. 
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9. FEEDBACK DOS VOLUNTÁRIOS 
Para uma melhor comunicação, incentivamos os comentários dos nossos voluntários em relação a 
quaisquer questões relacionadas com o seu processo de trabalho voluntário.  

Deste modo o Voluntário poderá no seu relatório de actividade periódico indicar sugestões de 
melhoria. 

Solicitamos que entrem em contacto com qualquer membro da Direcção da APOGEP para mais 
esclarecimentos e apoio ou a consulta da página do site da APOGEP especifica para esta situação. 

 

10. INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Os voluntários poderão usufruir da infra-estrutura da APOGEP para realização das actividades 
voluntárias, desde que devidamente enquadradas pela Direcção da APOGEP. 

Para uso das instalações, faz-se necessário o agendamento antecipado de salas, através dos 
serviços administrativos durante o horário de expediente normal.  

 

11. ANEXOS  
Anexo I - Termo de Compromisso e de Confidencialidade.   
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Anexo I 

TERMO DE COMPROMISSO E DE CONFIDENCIALIDADE DO VOLUNTÁRIO NA APOGEP 

 

Eu ______________________________________________________________________________,  

associado nº _____________________, portador(a) do BI/CC nº: __________________ valido até: 
___________________, com o NIF: __________________, com o telemóvel: _________________, 
e-mail: ________________________________, abaixo genericamente designado(a) como 
“Voluntário” declaro o interesse em colaborar de forma voluntária com a APOGEP, participando nas 
tarefas, projectos e iniciativas que vierem a ser identificadas e nas quais eu aceite participar.  

 

TERMO DE COMPROMISSO 

1. Todos os direitos sobre produtos e serviços desenvolvidos pelo Voluntário, quando em exercício 
das suas actividades como Voluntário deste projecto, serão cedidos à Associação Portuguesa de 
Gestão de Projectos (APOGEP) por tempo indeterminado.  

2. O Voluntário, por sua vez, tem direito ao reconhecimento oficial do seu trabalho de acordo com 
as responsabilidades efectivamente assumidas e as tarefas efectivamente executadas.  

3. No uso dos Recursos de Processamento e Comunicação Electrónica de Informações, ficam 
expressamente vedados à APOGEP a cópia, o armazenamento, o uso e a transferência de arquivos, 
informações ou conteúdos que possam configurar um desrespeito por direitos de propriedade 
intelectual ou industrial sem a expressa autorização dos respectivos proprietários.  

4. O Voluntário deverá agir sempre em conformidade com as políticas e os padrões éticos e 
procedimentos da APOGEP e seguir o Código de Ética.  

5. A rescisão do compromisso do voluntário com a APOGEP pode ser feita a qualquer momento, por 
ambas as partes, sem quaisquer ónus, exceptuando-se os eventuais ressarcimentos financeiros 
pendentes por parte da APOGEP com o voluntário (vide item 7).  
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6. Da proposta e da adesão: 

a. O Voluntário tem o direito de tornar seus serviços disponíveis;  

b. Não há obrigatoriedade, por parte da APOGEP, em aceitar todos os candidatos a 
voluntário;  

c. A alocação do voluntário dependerá de avaliação das suas características pessoais por 
parte da organização; 

7. Do ressarcimento de despesas: 

a. O Voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no 
desempenho das actividades voluntárias, desde que previamente autorizadas pela APOGEP;  

b. O Voluntário deverá entregar sempre um comprovativo das despesas autorizadas e 
efectuadas; 

c. O Voluntário deverá reembolsar a APOGEP de todos os valores recebidos 
antecipadamente e sobre os quais não exista qualquer comprovativo de despesa autorizada, 
no final do mês seguinte ao mês em que recebeu os valores em causa, ou na data de 
rescisão do compromisso com a APOGEP. 

9. Das obrigações e responsabilidades do voluntário:  

a. O Voluntário obriga-se pessoal e livremente a prestar os serviços de acordo com as 
actividades que lhe foram atribuídas e acordadas;  

b. O Voluntário prestará serviços de boa vontade, com qualidade, e compatíveis com sua 
capacidade, dentro dos limites a que se obrigou;  

c. Tudo o que for confiado ao Voluntário e por ele aceite será parte da sua obrigação. 

10. Das obrigações e responsabilidades da APOGEP:  

a. Respeitar a propriedade intelectual do trabalho voluntário; 

b. Ressarcir despesas quando enquadradas no disposto do item 7; 
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TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

O Voluntário, nas actividades relacionadas com a participação em projectos da APOGEP, deve 
reconhecer que poderá tomar conhecimento de informações de carácter confidencial para a IPMA® 

e para a APOGEP.  

Desta forma, o Voluntário compromete-se desde já a aceitar, seguir e respeitar os itens descritos 
neste Termo de Confidencialidade, o qual normaliza a conduta do trabalho voluntário realizado de 
livre e espontânea vontade na APOGEP, conforme este Termo de Compromisso do Voluntário. 

1 – Informações - Conforme utilizada neste Termo, a expressão “Informações” inclui quaisquer 
dados revelados ao Voluntário, antes ou depois da data de assinatura deste documento, 
pertencentes e relacionados à IPMA® e/ou APOGEP. 

Em caso de dúvidas acerca da confidencialidade de determinada Informação, o Voluntário deverá 
tratar a mesma sob sigilo, nos termos deste acordo, até que venha a ser autorizado à divulgação, 
por escrito, pela APOGEP.  

2 – Excepções – Para os fins deste Termo, a expressão “Informações” não inclui informações ou 
materiais que o Voluntário evidencie: 

a) Já estarem disponíveis ao público em geral que não decorram da sua divulgação pela 
APOGEP (i.e., nos sites www.ipma.ch e/ou www.apogep.pt);  

b) Já estarem legalmente disponíveis para o Voluntário antes das referidas informações ou 
materiais terem sido fornecidos pela APOGEP, de acordo com este Termo. 

3 – Utilização das Informações – O Voluntário concorda que as informações a serem 
disponibilizadas pela APOGEP serão utilizadas apenas no âmbito e ambiente das actividades no qual 
o Voluntário participa; 

4 – Protecção das Informações – O Voluntário concorda em proteger as informações a ele confiadas 
e a não as utilizar em proveito próprio, ou de terceiros. 

Por as partes estarem de acordo com os termos acima identificados assinam este documento  

O(a) Voluntário(a), 
 

 Os representantes da APOGEP 
 

   
   
   
 

Lisboa, ____ de _______________ de ______ 


