Voluntariado abem:

O Programa abem: da Associação Dignitude tem como objetivo permitir que todos os
portugueses tenham acesso aos medicamentos de que precisam.
Sabias que 1 em cada 10 portugueses não consegue comprar os medicamentos por questões
económicas? Infelizmente, a realidade é que todos os dias há portugueses que têm de optar
entre comprar os medicamentos que necessitam e comer.
Mas TU podes fazer a diferença! Já mudámos a vida de mais de 9.000 pessoas. A tua ajuda é
essencial para podermos ajudar muitas mais.
De 20 a 28 de maio vamos dar inicio à 4ª campanha de angariação de fundos – Campanha Dê
Troco a Quem Precisa. Esta campanha irá realizar-se nas farmácias, os utentes serão convidados
a doar ao Programa abem:, o troco resultante das compras efetuadas.
Durante este período tens o poder de ajudar cedendo um pouco do teu tempo para explicar à
população a importância do Programa abem:, nas farmácias aderentes. Já pensaste que com
apenas 2 horas podes transformar a vida de alguém?
Contamos contigo.
Existem 2 hipóteses:
• Se já és voluntário abem: apenas precisas de ir à tua área privada e inscrever-te na
Campanha Dê Troco a Quem Precisa, de seguida podes escolher os turnos e submeter.
•

Se ainda não és voluntário segue os seguintes passos:

Como te podes inscrever?
1º passo – Ir ao website www.abem.pt – Clicar no separador Programa – Escolher a opção
Voluntário.
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2º Passo – Clicar no botão “Quero ser Voluntário”

3º Passo – Preencher formulário de adesão. Os dados que pedimos são essenciais para a
gestão de voluntários, assim como para assegurar o seguro dos voluntários.
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4º Passo – Receber mensagem de sucesso no site. De seguida terás de ir ao teu mail onde
receberás uma mensagem que te permite aceder a uma área privada do website abem:

5º Passo – A partir do mail que recebeste da Plataforma Dignitude, podes seguir as instruções
e aceder à tua área privada. Deves de seguida criar uma password de segurança.

6º Passo – Fazer login na tua área privada. Colocar o mail com que te inscreveste e password
que criaste.
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Bem-vindo
Já fazes parte da equipa. Já és voluntário abem:
Só te falta escolher os turnos na Campanha Dê Troco a Quem Precisa.

7º Passo – Clicar na Campanha Dê Troco a Quem Precisa.

8º Passo – Escolher as farmácias e os turnos em que pretendes fazer voluntariado.
Regras
•
•
•

Podes escolher uma ou mais farmácias diferentes.
Podes escolher fazer um ou mais turnos
Cada turno tem o limite de 2 vagas.
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Agenda – Serve apenas para visualizar os dias de campanha e os dias em que te inscreveste em
turnos (ficam sombreados a azul)
Disponibilidade – Começas por escolher a farmácia em que queres participar e posteriormente
o turno(s) em que gostarias de participar. Cada vez que reservas um turno fica sombreado.
Podes remover turnos, caso te tenhas enganado a preencher.

9º Passo – Submeter a candidatura.

Obrigada por fazeres parte!
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