
 

 

 

 

 

 

 

O que é o “Tempo Extra”? 

Tempo Extra é um programa inovador desenvolvido pela ENTRAJUDA que permite a 

partilha de tempo e de experiência. 

 

O Tempo Extra permite: 

 Às Empresas oferecerem aos seus colaboradores em fase de transição de vida 

profissional (seja por passagem à reforma ou por acordo de rescisão do contrato 

de trabalho) uma experiência voluntária em organizações do setor social, da 

cultura, de proteção dos animais ou ligadas ao ambiente; 

 Aos Colaboradores abordarem uma nova fase das suas vidas com a certeza de 

que o tempo livre de que passam a dispor será bem aproveitado e pode gerar valor, 

mantendo uma vida ativa, e partilhando as competências que detêm de modo útil e 

solidário; 

 Às Organizações sem fins lucrativos receber apoio qualificado graças à partilha de 

tempo e talentos por parte de voluntários com competências específicas. 

 

O Tempo Extra assenta em três princípios: 

1. Voluntariado – a adesão ao projeto é sempre voluntária 

2. Compromisso – a adesão ao projeto implica o compromisso de quatro partes:  

Empresa | ENTRAJUDA | Colaborador | Instituição 

3. Respeito – a adesão implica o respeito pela missão, características e necessidades 

das Organizações que acolhem os voluntários. 

 

Como funciona o Tempo Extra? 

1. A empresa adere ao programa Tempo Extra. 

2. A ENTRAJUDA disponibiliza o acesso à plataforma informática do Tempo Extra 

3. A empresa convida os seus colaboradores e inscreve os interessados. 

4. Cada colaborador completa o seu registo na plataforma, indicando as suas 

preferências, disponibilidade e motivações para o voluntariado. 

5. A ENTRAJUDA recomenda a cada colaborador interessado algumas oportunidades 

de voluntariado em Organizações com necessidades expressas. 

6. O candidato escolhe a Organização com a qual pretende colaborar, sabendo que o 

seu tempo fará toda a diferença. 

7. A Organização confirma o interesse e celebra um acordo de voluntariado com o 

candidato. 

8. A ENTRAJUDA dá formação e acompanha a integração do Voluntário na 

Organização. 


