
A humanização da 
assistência ao doente 
disponibilizando apoio 
solidariedade e conforto.

Liga dos Amigos do Hospital de Santo António
Largo Dr. Abel Salazar 4099 – 001 PORTO

CONTACTOS:

Secretaria:
Edifício Ex-Cicap, Rua D. Manuel II, s/nº 4050 – 345 PORTO

Telefone Voluntariado: 22 0909339
Email: voluntariado.lahsa@chporto.min-saude.pt

Telefone Serviços Administrativos: 22 6005058
Email: secretariado@lahsa.pt

Direção: direcção@lahsa.pt

www.lahsa.pt
Liga dos Amigos 

do Hospital de Santo 



O voluntariado hospitalar tem como 

�nalidade a humanização da assistência ao 

doente e seus acompanhantes 

disponibilizando apoio, solidariedade e 

conforto aos doentes internados e aos que 

veem às consultas externas. Desenvolve-se 

através da prestação de um conjunto de 

serviços de 2ª feira a 

Maiores de 18 anos.
Disponibilidade obrigatória de uma manhã ou tarde por 
semana (3 horas) de acordo com o horário dos serviços.          
Entrevista de selecção.
Frequência de um curso de Formação inicial.
Estágio acompanhado.
Cumprir o regulamento do voluntariado: Direitos e Deveres.
Avaliação e compromisso de honra.
São aceites inscrições ao longo do ano através do site, 
facebook ou no Balcão Central e Secretariado, mediante o 
preenchimento de uma �cha de inscrição.
Também se aceitam colaboradores voluntários para 
angariação de fundos e serviços administrativos.

Indiscriminação de: raça, religião ou política - laicicidade.
Igualdade de tratamento de todos os voluntários.
Despesas programadas e acordadas com a Instituição, serão 
reembolsadas.
Os voluntários serão ouvidos e poderão participar na 
Organização através dos meios instituídos por esta.
Responsáveis de Serviços e Coordenadora sempre disponíveis 
para esclarecimentos de dúvidas no trabalho, resolução de 
problemas e preocupações.
Reconhecimento do trabalho voluntário no Dia do Voluntariado.      
Seguro por morte ou incapacidade total.

Apoio aos doentes internados em todas as enfermarias. 
Distribuição de jornais a doentes internados.
Atribuição de vestuário de emergência, lembranças de 
aniversário, etc.
Ajuda humanitária no Serviço de urgência.
Assistência em oncologia.
Serviço de cabeleireiro, manicure e pedicure nas enfermarias.
Ajuda na alimentação dos doentes em algumas enfermarias.
Informação e orientação nas consultas externas.
Distribuição de pequenos-almoços nas consultas externas.
Balcão Central - ajuda humanitária quando solicitada pelo 
serviço social do Hospital. 

SERVIÇOS PRESTADOS:

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO:

ORIENTAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA LIGA PERANTE 
CANDIDATOS A VOLUNTÁRIOS:


