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Visite-nos em 
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Associação para a Educação  

e Valorização da Região de Aveiro 

 

SERVIÇO  
VOLUNTÁRIO  

EUROPEU 
 

 

IDADE 
17 a 30 anos 

 

DURAÇÃO 
2 semanas a 12 meses  

 

APOIOS 
Viagens  |  Subsistência  

Pocket Money  |  Seguro 

Formação 

 

Cerca de 5000 entidades  

acreditadas em toda a Europa! 
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SVE - O QUE É ? 
O Serviço Voluntário Europeu (SVE) desti-

na-se a jovens dos 17 aos 30 anos. Num 

período de duas semanas a doze meses, os 

jovens podem, sem custos, desenvolver 

uma ação de voluntariado num país dife-

rente do seu país de residência, no âmbito 

do Programa Erasmus +. 

O SVE promove a cidadania ativa, o apoio 

comunitário, a solidariedade, a gratuidade 

e a partilha constante de saberes e cultu-

ras, favorecendo a compreensão mútua 

entre jovens. 

A atividade do voluntário não é remunera-

da, não tem fins lucrativos e é desempe-

nhada a tempo inteiro.  

Ao voluntário é assegurado: viagens; aloja-

mento e subsistência; seguro; apoio lin-

guístico; formação durante o projeto. 

 

COMO ESCOLHER UMA  
ATIVIDADE DE VOLUNTARIADO ? 
É essencial escolher uma atividade de vo-

luntariado que corresponda às tuas compe-

tências, interesses e disponibilidade. O vo-

luntariado é uma experiência enriquecedora 

e inesquecível, mas é importante fazer uma 

boa escolha.  Assim, começa por questionar 

sobre: 

 quais os meus objetivos e expectativas? 

 quanto tempo tenho disponível? 

 que tipo de trabalho gostaria de fazer? 

 que competências tenho para oferecer? 

Um projeto do SVE pode realizar-se em 

áreas bastante variadas, tais como cultura, 

juventude, desporto, serviço social, prote-

ção civil, ambiente, cooperação para o de-

senvolvimento, etc.  

 

COM QUEM POSSO TRATAR  
PARA FAZER VOLUNTARIADO 

 NUM PAÍS DA EUROPA ? 

A AEVA (Associação para Educação e Va-

lorização da Região de Aveiro), através da 

marca SERVIR, é uma das entidades em 

Portugal acreditada enquanto organização 

de envio de jovens voluntários portugue-

ses para um país europeu. 

A AEVA promove reuniões preparatórias e 

acompanha o voluntário ao longo de todo 

o processo. 

Candidata-te!  

Envia um e.mail para: servir@aeva.eu   
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