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CIRCULAR N.º 10/2022 

DE: Chefe de Núcleo de S. Miguel   
 
PARA: Chefes de Agrupamento do Núcleo de S. Miguel 

2022-02-08 

ASSUNTO: Programa "Voluntariado Jovem" — divulgação. 

A pedido da Junta Regional dos Açores divulga-se a mensagem da Direcção Regional 
da Juventude sobre o programa "Voluntariado Jovem".  
 “Exmo. Sr. Dirigente do CNE Região Açores, João Carlos Castro Tavares, 

 A Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, através da 
Direção Regional da Juventude, está a promover as candidaturas ao programa Volun-
tariado Jovem. O Voluntariado Jovem visa incentivar o voluntariado como uma das 
dimensões fulcrais da cidadania ativa e da democracia, acionando valores como a 
solidariedade e a não-discriminação e contribuindo para o desenvolvimento harmoni-
oso da sociedade. 

Em anexo segue (…) a respetiva legislação em vigor. 

Os interessados deverão efetuar as candidaturas através do endereço eletrónico 
https://voluntariadojovem.azores.gov.pt/” 
O programa destina-se aos jovens dos 15 aos 30 anos, entidades públicas ou privadas 
sem fins lucrativos que prosseguem objectivos de carácter social e agentes económi-
cos e outras entidades da sociedade civil. 

As actividades ou acções abrangem: apoio a crianças, idosos, pessoas portadoras de 
deficiência e problemas de saúde; educação e alfabetização; desenvolvimento comu-
nitário; exclusão social; protecção do ambiente; recuperação do património histórico e 
cultural; protecção dos animais; reabilitação e renovação de áreas urbanas; desporto; 
minorias étnicas e imigrantes; e apoio a actividades de lazer e tempos livres e saúde. 

Para esclarecimento de dúvidas e inscrição poderão visitar as páginas: 
https://voluntariadojovem.azores.gov.pt e http://www.juventude.azores.gov.pt 

Com uma forte canhota despeço-me estando  

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

O Chefe de Núcleo de S. Miguel 

 
(Paulo Alexandre Pacheco Mota) 

 
Anexo: Despacho Normativo n.º 69/2010, de 22 de Outubro 
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