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ICVoluntários

Os voluntários: 
um elo entre 

os conhecimentos e 
as necessidades



A NOSSA VISÃO
ICVoluntários trabalha para ajudar a construir um futuro no qual indi-
víduos e comunidades possam onde ambos os indivíduos e comu-
nidades possam colher os benefícios do empenho pessoal e de livre
vontade. O nosso objetivo é de ligar os conhecimentos às necessidades
pelas vias do voluntariado, uma sociedade melhor e mais justa.

QUEM SOMOS?

ICVoluntários é uma organização interna-
cional sem fins lucrativos especializada no
campo das comunicaçao, em especial lín-
guas, o apoio a conferencias e cibervolun-
tariado. Trabalhamos com voluntários para
implementar programas sociais e educa-
cionais, a fim de acompanhar populações e
comunidades no seu desenvolvimento.

Através do trabalho voluntário, que coop-
erará com organizações nos humanitárias,
sociais, ambientais e médicos campos para
implementar projetos e conferências a nível
local, nacional e internacional.

Além disso, ICVoluntários promove volun-
tariado eo seu reconhecimento, através do
reforço da participação cívica e empenho,
bem como através da prestação de lider-
ança e articulação entre organizações, indi-
víduos e comunidades.

Com sede em Genebra (Suíça),
ICVoluntários tem escritórios e represen-
tação permanente em uma série de outros
países, incluindo a França, África do Sul,
Mali, Espanha, Brasil e Canadá.

O QUE PROPOMOS?

ICVoluntários oferece assistência nos seguintes domínios:

• Recrutamento e gestão dos voluntários;

• Serviço de recepção  e de logística;

• Serviço de línguas: tradução e interpretação;

• Redação e revisão de artigos e de relatórios de conferências;

• Colocação e gestão de bibliotecas on line e em sites;

• Lançamento de programas respondendo às necessidades de assistência
a longo prazo nos países em vias de desenvolvimento;

• Seleção e coordenação de voluntários especializados em tecnologias de
informação e de comunicação ao serviço dos projetos de desenvolvi-
mento, num espírito de cooperação entre regiões, países e comu-
nidades.

Ligar os con-
hecimentos
às necessi-
dades: um

envolvimento
possível a
qualquer

idade.

Os nossos volun-
tários oferecem o seu
tempo, as suas com-

petências e a sua
experiência em pro-
jetos que necessitam

de ajuda.
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ICVoluntários trabalha com uma rede de 8000 individuos, 
parceiros e voluntários que tem entre os 16 e os 84 anos, 

originários de uma centena de países. Os nossos voluntários falam 130 línguas diferentes.



COMO PARTICIPAR?

ICVoluntários propõe a participação de comunidades, empresas e a pessoas
como você. Existem muitas maneiras de participação:

Seja voluntário: Participe de nossos projetos assim como de nossos eventos
locais, nacionais e internacionais. É uma ocasião para enriquecer a sua exper-
iência dentro de um contexto de diversidade cultural.

Utilize os nossos serviços: Podemos ajudá-lo na organização das suas con-
ferências e projetos. A quota de sócio beneficiário é de CHF 200 (EUR 140)
por ano.

Seja sócio: Apoie ICVoluntários ao ser sócio individual. A quota anual é de
CHF 50 (EUR 35) e de CHF 35 (EUR 25) para os estudantes e aposentados.
Sendo sócio você poderá beneficiar dos nossos eventos especiais, do nosso
boletim informativo trimestral e muito mais.

Patrocínio: O patrocínio é uma contribuição tangente a favor d'ICVoluntários
na qualidade de parceiro.

Seja membro doador: Manifeste o seu interesse pelo voluntário e por
ICVoluntários ao apoiar um programa específico através de uma quotização
como membro doador.

“A ocasião de participar
na qualidade de relatora
com ICVoluntários repre-
senta, até hoje, um dos
momentos mais importantes
da minha vida. Tive a
oportunidade de aplicar o
que estudava assim como
de conhecer outras pessoas
que puderam partilhar suas
experiências de vida comi-
go.”

Maritza Cardenas Ortiz
Voluntária da Colombia
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Quem beneficia de ICVoluntários?

ICVoluntários propõe um largo leque de oportu-
nidades tanto aos voluntários como às entidades
públicas ou privadas, organizações não governa-
mentais e instituições internacionais.

Os organizadores de projectos e de eventos
têm necessidade de assistência: 
Os projetos de caráter humanitário e de fins não
lucrativos, onde os orçamentos são geralmente
limitados, dependem largamente da ajuda dos
voluntários. ICVoluntários coloca à disposição
dos organizadores e de tais projetos uma
assistência competente e eficaz.

Os voluntários procuram projetos 
estimulantes:
ICVoluntários possibilita às pessoas motivadas
ocasiões únicas de oferecer os seus serviços em
ambientes locais, nacionais e internacionais.
Ofertando o seu tempo e o seu savoir-faire, par-
tilhando as suas experiências ao mesmo tempo
que adquire conhecimentos enriquecedores para
a sua vida pessoal e profissional.

Projetos

Alguns dos nossos projetos chave: Conferências Mundiais sobre o
HIV/Sida ( Suíça, África do Sul, Espanha), Cimeira das Nações Unidas sobre o
desenvolvimento social, Copenhaga +5, Cimeira Mundial sobre a Sociedade
da Informação (SMSI), Comissão dos Direitos do Homem, Landmine Survivors
Network, Conferências organizadas no Hospital Universitário de Genebra
(HUG) e em várias universidades, Geduc (Desenvolvimento durável),
Metropolis (Migração), Dia Mundial do Idoso, S-Dev, Africa@home, Casa
Alianza, Maratona de Genebra.



“Não domino muito bem o
Inglês, porém é uma língua domi-

nante na ONU. Graças aos
interpretes voluntários, posso par-
ticipar ativamente nas discussões.”

Jean-Claude, participante de uma
formação organizada pela Rede de

Sobreviventes aos munições anti-
pessoa

Organizações intergovernamentais e
agências das Nações Unidas: CERN, FSN,
PAVD-VNU (Mali), UNESCO, UNITAR

Governos: República e Cantão de
Genebra, França, Mali, Senegal, Suíça

Autoridades locais: Alto Conselho das
Colectividades Territoriais (Mali),
Associação das Municipalidades do Mali

Sociedade Civil: CIVICUS, CONGO, ISF,
IAVE, Iko Poran (Brasil), Cape Town
Volunteer Centre (África do Sul),
Biblio'Brousse (Burkina Faso), ANAIS África
Central, CEPROCID, PDHRE/DPEDH (Mali),
ICT for Development, Conservation
Through Public Health (Ouganda), Azur
Développement (Congo-Brazza), CRESP
(Senegal)

Universidades e centros de pesquisa:
Universidade de Dakar, CESAG,
Universidade de Genebra, Agência
Universitária da Francofonia (Campus
numérico)

Setor privado: MCI Group, MCART,
Softwares, IBM
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Escritórios e Representações no mundo

Doadores: República e Cantão de Genebra, Cidade de Genebra, Lotaria da
Romandia, France SCAC, Rede universitária internacional de Genebra
(RUIG), Instituto francófono das novas tecnologias da informação e da for-
mação (INTIF), MCI Group, CopyQuick, Celltec

Alguns dos nossos parceiros e doadores

Desde a sua formação, ICVoluntários realizaram mais de 150 projetos nos
cinco continentes graças a numerosos parceiros multi-atores e ao apoio dos

nossos doadores.

1997 A Sra. Viola Krebs, diretora, 
recruta os primeiros voluntários 
para o 12° Congresso Mundial do 
HIV/Sida (AIDS 98).

1998 Depois deste sucesso, Viola Krebs 
funda o ICVoluntários.

2003 ICVoluntários obtém o "estatuto 
associativo" perante o departa
mento da Informação pública das 
Nações Unidas (DPI).

2005 ICVoluntários recebe o estatuto 
consultivo especial perante o 
Conselho Económico e Social das 
Nações Unidas (ECOSOC).

A 21 de Outubro de 2005, 
ICVoluntários passa a ser uma 
federação internacional.

ICVoluntários do passado ao presente


