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1.1. Voluntários Apoio à Promoção  

Objetivos: 

 Apoiar a divulgação e promoção do Lisbon & Sintra Film Festival. 

Tarefas: 

Distribuição de flyers, cartazes e programas. 

Locais:  

 Centro Histórico, Estefânia e Portela de Sintra. 

Duração: 

 1-25 Novembro (25 dias) com 4 dias de folga (opcionais). 

Horários: 

 Manhã (das 9h00 às 14h00); 

 Tarde (das 14h00 às 19h00). 

Número de posições previstas: 

 6 Voluntários. 

Destinatários: 

 Jovens munícipes com idades compreendidas entre os 15 e os 23 anos. 

 

Os participantes selecionados receberão uma bolsa diária no valor de 10€, destinada a 

compensar despesas com transporte e alimentação, e estarão cobertos por um 

contrato de seguro contra acidentes pessoais garantido pela autarquia. No final ser-

lhes-á entregue um certificado de participação. 
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1.2. Voluntários Apoio à Produção 

Objetivos: 

 Apoiar o Serviço Educativo e Público Sénior do Lisbon & Sintra Film Festival. 

Tarefas: 

Acolhimento, apoio e orientação do público durante as atividades do Serviço Educativo 

e Público Sénior. 

Local:  

 Centro Cultural Olga Cadaval. 

Duração: 

 20-25 Novembro (5 dias). 

Horários: 

 Manhã (das 9h00 às 14h00); 

 Tarde (das 14h00 às 19h00). 

Número de posições previstas: 

 6 Voluntários. 

Destinatários: 

 Jovens munícipes com idades compreendidas entre os 15 e os 23 anos. 

 

Os participantes selecionados receberão uma bolsa diária no valor de 10€, destinada a 

compensar despesas com transporte e alimentação, e estarão cobertos por um 

contrato de seguro contra acidentes pessoais garantido pela autarquia. No final ser-

lhes-á entregue um certificado de participação. 
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1.3. Voluntários Apoio Informático 

Objetivos: 

 Apoiar o responsável pela área informática do Lisbon & Sintra Film Festival. 

Tarefas: 

Instalação de sistemas operativos e análise de redes; apoio informático à equipa do 

festival.  

Local:  

 Escritório de Produção do Festival na Rua Câmara Pestana, Sintra. 

Duração: 

 17-26 Novembro (10 dias). 

Horários: 

 Manhã (das 9h00 às 14h00); 

 Tarde (das 14h00 às 19h00). 

Número de posições previstas: 

 2 Voluntários. 

Destinatários: 

 Jovens munícipes maiores de 18 anos (preferencialmente) com as competências 

necessárias ao desempenho das tarefas definidas. 
 

Os participantes selecionados receberão uma bolsa diária no valor de 10€, destinada a 

compensar despesas com transporte e alimentação, e estarão cobertos por um 

contrato de seguro contra acidentes pessoais garantido pela autarquia. No final ser-

lhes-á entregue um certificado de participação. 


