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O Voluntario de Proteção Civil da APROSOC  

Na APROSOC, o Voluntário de Proteção Civil só o é quando por solicitação da APROSOC 

está empenhado em missão de proteção civil seja ela de sensibilização, prevenção, 

intervenção ou recuperação na iminência ou face a situação de acidente grave ou 

catástrofe, fora disso é um comum cidadão Associado da APROSOC. Devido ao seu 

empenho de acompanhamento, análise, produção de artigos relativos à prevenção e 

recomendações de autoproteção entre outras atividades, alguns voluntários estão 

permanentemente empenhados, sendo por isso voluntários de proteção civil a todo o 

tempo.  

Identificação 

A identificação do voluntário de proteção civil é composta por um colete conforme 

Portaria 91/2017, a declaração nominativa emitida pela autoridade nacional de 

emergência e proteção civil. Os voluntários com veículo, podem durante a missão que 

lhe seja atribuída, exibir no seu veículo o dístico referido na Portaria 91/2017, sendo o 

seu uso fora dessas situações proibido.  

Seguro 

O seguro de voluntário obrigatório nos termos da Portaria 91/2017, bem como da Lei 

71/98, é suportado pelo voluntário devendo ser pago à Associação no ato da inscrição 

ou da renovação de quota, sendo que a Associação só custei a o seguro dos voluntários 

que manifestam elevada disponibilidade para o voluntariado quando estes estejam em 

situação de carência económica e, até ao limite de 5 Associados nessa situação.  

Responsabilidade da Associação 

Sempre que um voluntário atue sem seguro, sem solicitação da APROSOC, ou sem as 

formas de identificação legalmente previstas a Associação exime-se de qualquer 

responsabilidade e rejeita que o voluntário se encontre ao serviço da mesma.  

Regularização 

Os Associados que pretendam corrigir a sua situação e passar a ter seguro devem 

repreencher o formulário de inscrição.  

Sempre que a renovação de quota e valor do seguro não ocorra nos prazos previstos 

(no ato de inscrição, reinscrição ou renovação) o seguro não é renovado.  

Revisão da Ata de Seguro 

Porque para além do valor da apólice, qualquer alteração à Ata de seguro implica 

custos inerentes, a APROSOC somente faz uma a duas alterações por ano ou, quando 

existe número de interessados igual ou superior a dez para que se justifique o custo 

adicional.  

 

 



 

 

 

 

 

Este documento foi elaborado por voluntários, estando em permanente revisão.  

Se detetar algum erro ou aspeto a melhorar, agradecemos que entre em contacto 

connosco.  

Sempre que ocorram melhoramentos no presente documento, será efetuada nova 

difusão do mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


