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48 Horas de Voluntariado
 REGULAMENTO 

1.Enquadramento

O que é?
48H de Voluntariado é uma iniciativa que nasceu no âmbito das comemorações do Ano Europeu do Voluntariado, sendo este 
ano a sua 4ª Edição. Esta ação pretende sensibilizar os jovens para a importância da solidariedade, bem como mostrar os valo-
res de serviço incutidos na missão do CNE. Para além de consistir numa maratona de voluntariado, concentrando no mesmo 
fim-de-semana em todo o território continental e ilhas, diferentes projetos ao serviço da comunidade, esta edição permitirá 
ainda a submissão de projetos ao longo do presente ano escutista, desde que enquadrados na temática pretendida.

Porquê?
Numa sociedade em constante mudança e com exigentes condicionantes é fácil olharmos para nós mesmos e não nos en-
volvermos na ajuda ao próximo. O escutismo surge como alternativa e facilitador, ao promover nos jovens ferramentas úteis 
que permitem ultrapassar as dificuldades do dia-a-dia, mas também auxiliar o semelhante em todas as circunstâncias. Neste 
sentido, diferentes projetos de voluntariado espalhados por todo o país e desenvolvidos em simultâneo deixariam uma men-
sagem de esperança e exemplo para todos. Afinal, muitas gotas de água constroem um grande oceano.

Quem?
A iniciativa e organização das 48H de Voluntariado a nível local são destinadas às unidades, agrupamentos, núcleos e regiões 
que queiram participar, contudo, a realização pode ser participada por outros escuteiros e membros da comunidade local.

Qual a temática dos projetos?
Os projetos deverão incidir na temática dos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), lançada no ACANAC com o 
repto de “Abraçar o Futuro” e que agora se transforma num desafio de «Agarrar o Futuro em 48 horas!».
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2.Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O que são os ODS?
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aprovados pelos líderes mundiais reunidos na Assembleia-Geral da ONU 
a 25 de setembro de 2015, são fruto do trabalho conjunto de Governos e Cidadãos de todo o mundo para criar um modelo glo-
bal de governança com a finalidade de acabar com a pobreza, proteger o ambiente e promover a prosperidade e o bem-estar 
de todos até 2030.

A agenda que vai orientar o desenvolvimento das sociedades nos próximos 15 anos é composta por 17 objetivos que colocam o 
enfoque nas pessoas, nos direitos humanos e na resposta às crescentes desigualdades sociais, englobando questões centrais 
como a paz, a segurança e as alterações climáticas. 

As ações de voluntariado a implementar no âmbito das 48H de Voluntariado deverão estar enquadradas num Projeto e incidir 
em pelo menos um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

 

ERRADICAR 
A POBREZA

ERRADICAR 
A FOME

SAÚDE 
DE QUALIDADE

EDUCAÇÃO 
DE QUALIDADE

IGUALDADE 
DE GÉNERO

REDUZIR AS 
DESIGUALDADES

ÁGUA POTÁVEL 
E SANEAMENTO

PRODUÇÃO 
E CONSUMO 
SUSTENTÁVEIS

PROTEGER A 
VIDA MARINHA

PROTEGER A 
VIDA TERRESTRE

INDÚSTRIA, 
INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURAS

TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÓMICO

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS

AÇÃO 
CLIMÁTICA

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 
E ACESSÍVEIS

PAZ, JUSTIÇA 
E INSTITUIÇÕES 
EFICAZES

PARCERIAS PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO 
DOS OBJETIVOS
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3. Fases do Projeto

Fase 1 – Identificar as necessidades e selecionar a mais oportuna;
Procura saber quais são as necessidades da tua comunidade local, nomeadamente o que é necessário consertar, criar, realizar, 
produzir, etc.

Fase 2 – Planear
Depois de saberem o que querem atingir, é necessário pensar detalhadamente em como vão alcançar o vosso objetivo.

Fase 3 - Submeter o Projeto
Para submeteres o teu projeto acede ao link goo.gl/GMGFbb
Depois de submeterem o vosso projeto, será analisado pela equipa do 48H que confirmará se este se enquadra na temática 
pretendida e podendo ainda contribuir com alguns conselhos e recomendações relevantes.

Fase 4 – Realizar
É o momento alto da iniciativa que deve ser cuidadosamente registado fotograficamente para mais tarde todos recordarem.

Fase 5 – Avaliar e Celebrar
Neste momento as mudanças são notórias. Mas é necessário avaliar o que correu bem e menos bem para na próxima vez 
fazer melhor.

4. Insígnia do 48H de Voluntariado

Receberão a insígnia das 48H de Voluntariado os participantes dos projetos, após o envio do relatório final para 48h@escutismo.pt 

5. Datas Relevantes

Esta edição do 48 Horas assenta em moldes ligeiramente diferentes das anteriores edições, possibilitando duas formas  diferentes 
de participação:

• Um fim-de-semana a nível Nacional - 7 e 8 de abril de 2018
Submissão dos projetos  – 11 a 25 de março de 2018

• Projetos a realizados durante o presente ano escutista (até agosto 2018), que cumpram os requisitos propostos 
Submissão de projetos - até 15 dias antes da realização da atividade.

6. Contactos

E-mail: 48h@escutismo.pt
Facebook: facebook.com/pedagogicaCNE/

Mais Informações:
https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
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