
 

Perguntas Frequentes 

Quem pode participar no GIRO 2.0? 

O GIRO 2.0 é reservado a empresas Associadas do GRACE.  

Como me posso inscrever? 

A inscrição é feita através do @GIRO 2.0, site exclusivamente criado para gestão das 

inscrições no GIRO 2.0. Caso tenha interesse em participar, deverá entrar em contacto 

com o responsável pela articulação com o GRACE na sua empresa.  

Posso inscrever-me sem a empresa? 

Não, o GIRO 2.0 é reservado às empresas associadas do GRACE e, portanto, a 

participação do voluntário insere-se sempre no âmbito da empresa.  

É possível inscrever-me para ações ao fim-de-semana? 

As ações do GIRO 2.0 decorrem normalmente durante a semana, em horário laboral, 

exceto as que estão indicadas como “Voluntariado em Família”, que por norma se 

realizam ao fim-de-semana.  

Posso inscrever familiares/amigos? 

Não, apenas em ações cuja tipologia o permita (por exemplo “Voluntariado em 

Família”).  

No dia da ação o que preciso de levar? 

Antes de cada ação é disponibilizada aos voluntários uma Ficha de Atividade, contendo 

informações relevantes para a realização da ação. 

O GRACE assegura o transporte? – Como é que me desloco para a ação? 

O GRACE não assegura transporte. O transporte de/para as ações de voluntariado deve 

ser verificado junto da empresa. 

Quanto tempo dura a ação? 

Antes de cada ação é disponibilizada aos voluntários uma Ficha de Atividade, contendo 

informações relevantes para a realização da ação. 



 

 

É preciso pagar alguma coisa?  

O valor estipulado para cada ação é assegurado pela empresa.  

Existe limite mínimo ou máximo de voluntários por ação? 

Cada ação em função das suas características requer um número diferente de 

voluntários. O número de voluntários necessários é definido pela entidade que acolhe a 

ação e pode ser consultado no site de inscrições.  

É possível almoçar / lanchar nas instituições que acolhem os voluntários? 

Antes de cada ação é disponibilizada aos voluntários uma Ficha de Atividade, contendo 

informações relevantes para a realização da ação. 

Como posso cancelar a minha inscrição? 

Em caso de desistência, deve contactar o contacto funcional da sua empresa que faz a 

articulação com o GRACE.   

Se a minha pergunta não estiver aqui, como faço? 

Para mais informações deverá contactar Afonso Borga (aborga@grace.pt) ou Luís 

Carpinteiro (lcarpinteiro@grace.pt)  
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