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Título do Projeto: 

PONTO VERMELHO  

 

Nome da Função: 

• Dinamizador da loja social. 

 

Objetivos do Projeto de Voluntariado: 

• Promoção da dignidade humana através da satisfação das necessidades 

básicas de vestuário de famílias vulneráveis, bem como contribuir para a 

sustentabilidade da organização. 

 

Principais tarefas do Voluntário: 

1-  Triagem de artigos  

a) Receber artigos doados e manter relação com doadores;  

b) Selecionar artigos recebidos segundo critérios específicos e limpeza; 

             2-  Armazenar e gestão de stock 

      a) Transferência de artigos para armazém e loja;  

      b) Registo de entrada e saída de stock na base de dados;  

      c) Etiquetagem das peças; 

 3-  Atendimento utente/cliente e apoio no marketing social;  

     a) Auxílio no atendimento aos beneficiários;  

     b) Atendimento aos clientes da loja;  

     c) Organização e arrumação do espaço de loja; 

     d) Dinamização de uma estratégia de marketing social. 

Disponibilidade 

• 2ª a 6ª: 9.30h – 12.30h; 14h – 19h;  

• Sábado: 9.30h – 12.30h. 

Resultados esperados: 

•  Mínimo de 2 horas de voluntariado por semana;  

• Colaborar em todas as tarefas sugeridas pela organização; 

•  Participar nas reuniões de voluntários quinzenais do projeto (Quinta-feira; 

18.30h);  
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• Respeitar o código de conduta e os princípios da Cruz Vermelha;  

• Seguir as instruções do Procedimento de Gestão do Ponto Vermelho; 

• Participar no plano de formação delineado (institucional e específica). 

Requisitos: 

• Elevada capacidade de organização;  

•  Boas competências comunicacionais e capacidade de lidar pessoas em 

situação de vulnerabilidade; 

•  Interesse na área do marketing e em projetos de empreendedorismo 

social. 

 

Locais  

• Ponto Vermelho, Rua Dr. Francisco Machado Owen, Nº 152; 4715-021 

Braga 

 

       Número mínimo e máximo de voluntários: 

• Min. 5  

• Max. 10 

 

         Outras condições importantes: 

• Conhecimento informático; 

• Experiência em contexto de loja (vantagem). 

 

      Coordenação: 

        Inês Sarmento 

         Dbraga.pontovermelho@cruzvermelha.org.pt  

 

Elaborado por:  Joana Pereira |  Data: 30/10/2017 

Data de inicio da atividade de voluntariado: 15/02/2017 

 


