


O voluntariado é uma das temáticas mais 

debatidas e partilhadas na atualidade, e é  

cada vez mais acessível integrar um 

projeto de voluntariado graças às 

inúmeras iniciativas e organizações que 

promovem estas atividades. 

No entanto, é notório, através de 

testemunhos e experiências, que o 

aumento do fluxo de prática de projetos de 

voluntariado tem sido muito superior à 

formação e explicação desta temática. 
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O medo do desconhecido, o dinheiro 

investido em muitos projetos deste tipo, a 

disponibilidade exigida e a falta de 

conhecimento são os principais entraves 

apresentados pelos interessados que 

levam à não prática do voluntariado.

Assim, de forma a aproximar a zona 

centro do país a estas dinâmicas, 

apelando a que a sociedade arrisque na 

procura de um mundo mais justo e 

tolerante, surgiu a 

Associação de Voluntariado Arriscar.

3



. Fundada no dia 24 de Abril de 2018, 

em Vouzela, a Associação de 

Voluntariado Arriscar, apresenta-se 

como um centro de voluntariado no 

centro do país.

A ARRISCAR vem promover o 

voluntariado no centro e dar a 

possibilidade a muitas pessoas que, 

de uma forma livre, desinteressada, 

respeitadora e responsável queiram 

desenvolver e promover ações em 

prol da comunidade, do ambiente e 

do desenvolvimento sustentável.
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. 
Realizar e promover projetos de 

voluntariado

Dinamizar e promover a região 

centro

Formar melhores voluntários e 

pessoas mais conscientes

Tornar o voluntariado e a luta por 

um mundo mais justo uma 

realidade presente no dia-a-dia 

das comunidades rurais
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. 

PROMOÇÃO DE 

PROJETOS DE 

VOLUNTARIADO 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

REALIZAÇÃO DE 

PROJETOS DE 

VOLUNTARIADO 

LOCAL

INICIATIVAS DE 

EDUCAÇÃO E 
CONSCIENCIALIZAÇÃO
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. 
A Associação ARRISCAR tenciona 

ser impulsionadora de projetos 

dinamizadores de voluntariado na 

zona centro. Realizará projetos de 

curta duração em diversas áreas 

de atuação, como ambiente, 

companhia, educação, 

reconstrução...

Estes projetos têm o objetivo de, 

através do voluntariado, promover 

o convívio, a partilha, o contacto 

com o outro e com o ambiente.
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. 

A Arriscar é também uma 

plataforma de apoio e proximidade 

para todos aqueles que queiram 

mais informações sobre projetos 

de voluntariado nacional e 

internacional. 

Através das várias parcerias com 

entidades promotoras de 

voluntariado tentaremos ajudar 

voluntários a encontrar novos 

desafios.
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. 
A Associação de Voluntariado Arriscar 

pretende tornar o voluntariado uma 

temática mais presente na zona 

centro e portanto organizará várias 

atividades que permitam alcançar o 

maior número de pessoas. Atividades 

como a presença em escolas e 

instituições de ensino superior ou 

palestras com testemunhos 

importantes de experiências de 

voluntariado são algumas das 

atividades idealizadas pela 

associação para cumprir com os 

objetivos.
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. 
A Associação Arriscar é composta por 11 jovens com diferentes 

ocupações, estudantes, técnicos de educação, bombeiros voluntários 

e até dentistas.

Estes jovens juntaram-se com a vontade de arriscar e de convencer 

muitas outras pessoas a fazerem a diferença através de pequenos 

gestos.
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. 

A presença online é muito importante para 

a Associação de Voluntariado Arriscar, 

pois permite chegar mais facilmente ao 

maior número de interessados.

Atualmente temos um site interativo, uma 

página de Facebook, um perfil no 

Instagram e também uma conta no 

Linkedin.

www.arriscar.org
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