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I. CONTEXTO
Ser voluntário no Somos o que Comemos (SOQC) constitui uma
oportunidade de excelência para participar ativamente num evento que
coloca em contacto os extraordinários monumentos e jardins de Sintra
com o público, através do património alimentar. Trata-se de um contexto
privilegiado para a construção de oportunidades de aprendizagem, no
desenvolvimento de competências técnicas e comunicacionais, dando a
cada voluntário a possibilidade de conhecer de perto vários quadrantes do
património cultural e alimentar, assim como personalidades relevantes
ligadas ao tema, além de se integrar numa comunidade ativa, criativa e
dinâmica.
II. CARACTERIZAÇÃO DAS FUNÇÕES
Os voluntários estarão a colaborar para o bom funcionamento das diversas
ações programadas. Esta colaboração traduz-se no apoio ao participante,
por um lado, e no apoio à produção (preparação de espaços,
montagens/desmontagens, outras diligências associadas a cada ação
específica), por outro.

III. PERFIL DO VOLUNTÁRIO
Podem exercer a atividade de voluntariado no SOQC os cidadãos
portugueses com idades compreendidas entre os 18 e os 80 anos de idade,
com disponibilidade e vontade de colaborar num projeto levado a cabo
pela mais importante e bem sucedida empresa de gestão do património
em Portugal.
Procuram-se

voluntários

com

sentido

de

responsabilidade

e

profissionalismo, simpatia e versatilidade. O interesse pelas temáticas da
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alimentação e gastronomia e/ou da história e do património cultural é
imperativo.
Os voluntários serão integrados numa equipa que assegurará apoio de
produção durante todo o tempo do evento (de junho a outubro), pelo que
os candidatos devem referir a sua disponibilidade para as diferentes datas
e ações.
IV. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
Os interessados em participar no SOQC enquanto Voluntários deverão
proceder à respetiva inscrição através do preenchimento do formulário de
inscrição disponível no website do evento. Todas as inscrições serão
analisadas e validadas pela equipa responsável.
Neste formulário, o interessado deverá referir:
a)

Dados pessoais e de contacto;

b)

Disponibilidade;

c)

Motivação;

d)

Interesses específicos relativamente às ações programadas;

e)

Percurso escolar/académico;

f)

Experiência profissional relevante.

Apenas serão consideradas as inscrições submetidas através do formulário
disponível em somosoquecomemos.parquesdesintra.pt. É possível a préinscrição através de e-mail (somosoquecomemos@spira.pt), após a qual o
formulário é facultado pela organização para preenchimento pelo
candidato.
V. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
São admissíveis como voluntários os cidadãos portugueses com idades
compreendidas entre os 18 e os 80 anos, preferencialmente com residência
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na zona de Sintra. O interesse pelas temáticas do património cultural e
artístico e/ou da alimentação é imperativo, pelo que o campo do
formulário em que se solicita a descrição da motivação deve ser o mais
completa e claramente preenchido.
Procuramos uma equipa com cerca de 50 voluntários e a produção do
SOQC reserva-se o direito de aceitar apenas as inscrições que considerar
serem uma mais-valia para o evento, eliminando aquelas cujo perfil não se
adeqúe às funções pretendidas.
VI.

MECÂNICA
Procuramos 50 voluntários, a serem distribuídos pelas diferentes ações a
decorrer durante os 5 meses da programação SOQC. A organização
entrará em contacto com os voluntários inscritos para verificação da
disponibilidade para as ações e criando uma escala de trabalho que será
partilhada atempadamente com os Voluntários. Neste sentido, não é
necessário que os Voluntários tenham disponibilidade total durante todo
o evento.

VII. A ORGANIZAÇÃO OFERECE:
- Certificado de participação;
- Oportunidade para lidar de perto com locais de excelência patrimonial e
com as equipas que os gerem, assim como com personalidades relevantes
nas áreas temáticas a envolver – cozinha, história da alimentação, crítica
gastronómica, etc..
- Um snack ligeiro por cada ação ou turno de colaboração.
VIII. DIREITOS E DEVERES DO VOLUNTÁRIO
VII.1. Direitos
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1.

Ser reconhecido pelo trabalho que desenvolve com certificação;

2.

Uma ação de formação anterior ao início do SOQC e, sempre que a

produção entenda necessário, no decorrer do evento;
3.

Ambiente de trabalho favorável e em condições de higiene e

segurança;
4.

Snack ligeiro (1 por ação);

VII.2. Deveres
1.

Apoio geral à organização, bom funcionamento e garantia das boas

condições dos espaços em que decorrem as ações;
2.

Apoio na preparação dos espaços, antes e depois das ações;

3.

Simpatia,

profissionalismo

e

disponibilidade

na

receção

aos

participantes nas ações;
4.

Assegurar a correcta utilização dos recursos materiais e dos bens,

equipamentos e utensílios colocados ao seu dispor;
5.

Promover sempre o bom nome da entidade organizadora enquanto

estiver nas funções de Voluntário.
Notas Finais
A produção do Somos o que Comemos reserva-se o direito de
salvaguardar a sua imagem, tendo em conta a ética profissional exigida aos
Voluntários que integrem a equipa de organização deste evento.
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