
 

 

 

Termos e condições de voluntariado 
 

Serve o presente documento para estabelecer os termos e condições do voluntariado a ser realizado por 

_____________________________________________________ na Associação para o Estudo e Protecção 

do Gado Asinino (AEPGA). 

 

Conforme os seus estatutos, a AEPGA tem por objecto social o estudo, a conservação, a valorização e a 

promoção do gado asinino e muar, em particular da raça asinina de Miranda (ou Burro de Miranda), 

comprometendo-se, por isso, a orientar voluntários que pretendam contribuir para a concretização desses 

objectivos. 

 

Identificação da(o) voluntária(o) 

Nome:________________________________________________________________________ 

Data de nascimento:____________________________________________________________ 

Naturalidade:__________________________________________________________________ 

Nº de documento de identificação:_________________________________________________ 

Morada:______________________________________________________________________ 

Endereço electrónico:___________________________________________________________ 

Telefone/ telemóvel:____________________________________________________________ 

 

Interesses e objectivos da experiência de voluntariado: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________ 

Áreas de intervenção:___________________________________________________________ 

Período de tempo estimado: De ___________ a ____________ 

 

Termos e condições gerais 

A(o) voluntária(o) deverá: 

- Ter o bem-estar dos animais como prioridade; 

- Entender e respeitar o facto de que estará a integrar uma equipa de trabalho já existente, com uma 

metodologia, hierarquia e orgânica funcional definidas; 

- Manter uma postura reservada no que concerne à divulgação de aspectos internos à AEPGA; 

- Informar e acordar previamente com a AEPGA a divulgação pública, nomeadamente – no Facebook, 

Instagram, Blogs e outros, de imagens captadas durante o período de voluntariado, bem como de textos 

que relatem a experiência de voluntariado; 

- Comunicar à direcção da AEPGA quaisquer dúvidas ou sugestões que tenha a fazer, no sentido de primar 

pelo bom ambiente no trabalho na associação; 

- Manter a direcção da AEPGA informada sobre o decurso da colaboração, especialmente se surgirem 

contratempos ao seu bom desenvolvimento;  

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



- Conduzir com responsabilidade e em segurança os carros da AEPGA, e apenas com o consentimento da 

direcção da associação, sendo da responsabilidade do voluntário qualquer acidente viário provocado pelo 

próprio; 

- Zelar pelo bom ambiente entre colegas no local de trabalho; 

- Respeitar o funcionamento da casa disponibilizada pela AEPGA, tendo presente que, mais do que um 

espaço comunitário, a Casa é já a residência permanente de alguns colegas, antes da chegada do 

voluntário; 

- Assegurar as despesas de alimentação durante o período previsto. 

 

A direcção da AEPGA e os seus colaboradores deverão: 

- Fazer uma breve apresentação e contextualização do Centro de Valorização do Burro de Miranda, do 

Centro de Acolhimento do Burro e de outros espaços geridos pela AEPGA; 

- Conceder uma breve formação sobre os cuidados básicos a ter com os burros; 

- Estabelecer uma lista de tarefas a realizar pela(o) voluntária(o); 

- Orientar e auxiliar a(o) voluntária(o) na realização das tarefas definidas; 

- Manter uma postura pedagógica e inclusiva com a(o) voluntária(o), contribuindo para o desenvolvimento 

das competências técnicas e profissionais aplicáveis; 

- Zelar pela segurança da(o) voluntária(o); 

- Assegurar o alojamento da(o) voluntária(o) durante o período acordado. 

 

 

As partes declaram que a informação fornecida é verdadeira, que leram e que concordam com os termos e 

condições acima propostos. 

 

Data: 

 

 

A voluntária       Pela AEPGA 

 

____________________________________                                  _________________________________________ 

 


