
Formação a Voluntários Internacionais | Emergência  

 
1. Objetivo 

Fornecer noções básicas para a integração de projetos de ação humanitária de 
emergência, enquanto voluntário. 
 
2. Destinatários 
 Voluntários que queiram partir em ações humanitárias, particularmente, na 

área da saúde. 
 

3. Requisitos de Candidatura 
 Formação académica e experiência profissional na área da saúde e ciências 

sociais e humanas. 
 Participação comprovada em ações de voluntariado (nacional e 

internacional). 
 

4.     Critérios preferenciais de seleção 
 Experiência prévia de terreno em países em desenvolvimento;  
 Experiência em gestão de equipas;  
 Experiência de relações com entidades financiadoras (DG ECHO, ONU, etc.);  
 Mestrado / Pós-Graduação na área da Ação Humanitária;  

 
5. Calendário 
Periodicidade: anual. 
Datas da próxima edição: 12 e 13 de janeiro de 2017. 
Período de candidaturas: 02 de maio a 09 de dezembro de 2016. 
Divulgação da lista de selecionados: 16 de dezembro de 2016. 
 
6. Local 
Lisboa. 
 
7. Formalização de candidaturas 
Ficha de candidatura à Formação (disponível em: www.ami.org.pt).  
Curriculum Vitae atualizado em Português. 
 
Nota: As candidaturas serão rececionadas através de email ou carta a partir da data de abertura das mesmas. 
 
8. Processo de seleção 
 Só serão consideradas as inscrições que cumpram os requisitos de candidatura e se encontrem completas.  
 Será feita a análise curricular das candidaturas válidas segundo os critérios de seleção. 

 
9. Custo da formação 
70 EUR. 
Inclui coffee-breaks, materiais pedagógicos e Certificado. 
 
10. Programa*  

*Previsto 

12 de janeiro de 2017 13 de janeiro de 2017 

Horário Conteúdos Horário Conteúdos 

09h00 Avaliação Inicial 09h00 Conduta, segurança e comunicação  

09h30 Apresentação do programa e da equipa formativa 10h45 O financiamento da Ação Humanitária 

09h45 Apresentação geral da AMI 11h30 Gestão de Projetos 

10h00 Ação humanitária: introdução e enquadramento 13h00 Almoço Livre 

11h15 Os atores da Ação Humanitária 14h30 Gestão de Projetos 

12h15 Intervenção em cenários de emergência 15h30 Voluntariado em emergência 

13h00 Almoço Livre 16h30 Avaliação e Esclarecimentos 

14h30 Intervenção em cenários de emergência 17h00 Encerramento da Formação 

15h15 Saúde em emergência   

17h00 Projeto Esfera   

18h00 Conclusão do dia  

 
11. Contactos 
Departamento Internacional 
Rua José do Patrocínio, nº 49, Marvila. 1959-003 Lisboa. 
Tel.: 218 362 100 / Fax: 218 362 199; E-mail: internacional@ami.org.pt    
 
A informação contida nesta página poderá ser alterada a qualquer momento.   
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