
Project Number 2019-1-DE02-KA204-006497



Duração:

36 meses 

Início: 

01-09-2019 

Fim:

31-08-2023 

KA2 – Cooperação para a Inovação e Partilha de Boas Práticas

KA201 – Parcerias estratégicas para a educação de adultos

Principal objetivo do projeto – INOVAÇÃO

Financiamento: 



Objetivos

A iniciativa Volpris

Explorar oportunidades de aprendizagem mútua entre os Sistemas de Justiça e as Organizações Promotoras de
Voluntariado (OPV) através da criação de quadros para o intercâmbio de informação, a fim de facilitar a comparabilidade
entre diferentes práticas em matéria de voluntariado em diferentes estabelecimentos prisionais da Europa;

Identificar indicadores-chave de desempenho enquanto ferramenta capaz de proporcionar uma visão completa do
desempenho das OPV às respetivas administrações prisionais;

Desenvolver um currículo e programa de formação para apoiar o desenvolvimento e reforço de um perfil de Gestor de
Voluntariado no SJC e desenvolver um guia de formação de gestores de voluntários Europeus (em contexto prisional);

Estabelecer normas mínimas europeias comuns para formar voluntários que trabalhem em ambiente prisional e avaliar
a qualidade das organizações e/ou programas de voluntariado;

Promover a formação colaborativa, beneficiando de processos de escala e criatividade, garantindo simultaneamente
uma mensagem de base comum e a redução de custos.
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Parceiros

A iniciativa Volpris

Alemanha
▪ Bremen Senate of Justice and Constitution (Promotor)
▪ Verein Bremische Straffälligenbetreuung

Bélgica
▪ Centre Europeen du Volontariat

Portugal
▪ Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
▪ Aproximar - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

Polónia
▪ Volunteer Centre in Lublin 

Roménia
▪ Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara
▪ Penitenciarul Bucuresti Jilava



Intelectual Outputs (IO)

IO1: Ferramenta de mapeamento para identificar as necessidades do meio prisional em termos de 

Programas de Voluntariado

IO2: Perfil do Gestor de Voluntariado em meio prisional

IO3: Curso Europeu de Formação de Gestores de Voluntariado em meio prisional

IO4: Requisitos Mínimos para Programas de Voluntariado em meio prisional

IO5: Plataforma Europeia sobre práticas de voluntariado, conhecimento e intercâmbio de 

experiências no SJC
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Stakeholders

Indicadores a alcançar pela parceria durante a 
implementação do projeto 



Contactos nacionais:

Centro de Competências para 
a Gestão de Programas e 

Projetos

Jorge Monteiro 
jorge.s.monteiro@dgrsp.mj.pt 

www.dgrsp.justica.gov.pt

Departamento para o 
Sistema de Justiça 

Criminal

Rita Lourenço
rita.alves@aproximar.pt

www.aproximar.pt

mailto:rita.alves@aproximar.pt
http://www.aproximar.pt/


Agradecemos a 
atenção!

Visite-nos: 
www.volpris.eu

http://www.volpris.eu/

