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Projeto Erasmus+ KA2 ADULT “Local and International Active Seniors”, n.º 2017-1-UK01-KA204-036596. Este projeto é financiado com o 
apoio da Comissão Europeia. Esta comunicação reflete a visão dos autores apenas e a Comissão não poderá ser responsabilizada por qualquer 

uso que se possa dar à informação aqui constante.

O projeto “Local and International Active  
Seniors” ambiciona promover o voluntariado  

entre pessoas com mais de 50 anos  
(especialmente, pessoas do sexo masculino), 

fomentar a qualidade de processos e políticas nas 
organizações de voluntariado, reduzir o  

isolamento social e contribuir para o aumento 
das competências de literacia, numeracia e  

digitais.

• Pessoas com mais de 50 anos (particularmente, 
homens)
• ONGs que trabalham com voluntariado
• Entidades governativas a nível local, regional e 
nacional

Atividades principais:
• Desenvolver material de formação para vol-
untários com mais de 50 anos e organizações 
que trabalhem com voluntários seniores
• Visitas de estudo e formações para membros 
das equipas técnicas e formadores
• Formação para 60 voluntários (dez de cada 
país)
• Formação para 18 organizações não gover-
namentais (três de cada país) sobre como gerir 
voluntários
• Intercâmbios de voluntários para 24 pessoas 
(quatro de cada país, estadas de 14 dias num 
país estrangeiro)
• Linhas orientadoras sobre voluntariado sénior 
para ONGs
• Atividades de disseminação

26 meses (01/10/2017 a 30/11/2019

06/12/2017 a 09/12/2017 - primeiro encontro de 
parceiros em Hemel Hempstead, Reino Unido. 
Organizado pela organização coordenadora, 

Community Action Dacorum. Discussões sobre 
a implementação do projeto e a divisão de tare-

fas entre o consórcio.

?
O quê e porquê?

?

Quem?

?
Para quem?

?

Como?

?

Quanto tempo?

PARCEIROS:

6 parceiros: 
• Reino Unido - “Community Action Dacorum”
• Polónia - “Federeação de Organizações Sociais da 
Região Warmia-Mazury FOSa”
• França - “Pistes Solidaires”
• Itália - “REPLAY Netowork”
• Letónia - “Conselho Municipal de Gulbene”
• Portugal - “Associação Mais Cidadania”


