Conferência

O BANCO LOCAL
DE VOLUNTARIADO

MEDIDAS DE APOIO

DO ENTRONCAMENTO
Rua 5 de Outubro,96 A
2330-094 Entroncamento

O BLVE - Banco Local de Voluntariado do
Entroncamento é ponto de encontro entre cidadãos
que desejam realizar Voluntariado e Organizações
Promotoras de Voluntariado ou de Enquadramento
de Voluntários, onde se disponibilizam

AO

VOLUNTARIADO

Telefone: 249 728 338
Fax: 249 240 903
Telemóvel (coordenador): 933 150 002
Telemóvel (Banco de Voluntariado): 966 715 580
Email: voluntariado.entroncamento@gmail.com
www.avasocial.org

Colaboração e apoios:

oportunidades que visem o desenvolvimento de
ações em favor dos cidadãos e da comunidade em
geral. Foi implementado em outubro de 2006 por
meio de parceria firmada entre a Associação
Voluntariado e Ação Social do Entroncamento, o
Município e o CNPV. Foi apresentado publicamente
a 22 de junho de 2007, no Salão Nobre dos Paços do
Conselho, na presença das forças vivas do concelho,
de personalidades e munícipes, sob a presidência do
Sr. Presidente da CME e na presença da Sra. Dra.
Maria Elisa Borges, Conselheira do Conselho
Nacional para a Promoção do Voluntariado.

25 de janeiro de 2019 - 14:00 horas
Junta de Freguesia de S. João Baptista
Entroncamento

Os conferencistas:

AS MEDIDAS DE APOIO

Paula Correia é

AO VOLUNTARIADO:

licenciada em Serviço

“A CASES, no quadro das suas competências na

Social. Na Cases, é
Coordenadora do

área do voluntariado, lançou um conjunto de

Departamento de

medidas de apoio, a implementar faseadamente

Projetos, Programas e

até final do presente ano, (…)” com o objetivo do

Voluntariado.

“reforço, dinamização e qualificação do
voluntariado, concretizado através de três linhas

David Prazeres foi

essenciais: disponibilização de uma plataforma

diretor do Gabinete de

informática, Portugal Voluntário, que visa

Comunicaçã o e
Marketing do Hospital do

facilitar, de forma flexível, o encontro entre

O Programa:
14:00 ‐ Receçã o aos participantes +
secretariado
14:15 ‐ Boas‐vindas ‐ Tı́lia Nunes (vCME)+

Espı́rito Santo de Evora.

aqueles que querem desenvolver uma ação de

Atualmente colabora no

voluntariado e as organizações que a promovem;

Rui Maurı́cio (pJFSJB) + Joã o Pereira (cBLVE)

Serviço de Auditoria

de uma linha de financiamento de ações de

14:30 ‐ Introduçã o + enquadramento +

formação e sensibilização do voluntariado para

objetivos + indicaçõ es ú teis

qualificação do trabalho voluntário, na

14:45 ‐ Tema “Medidas de Apoio ao

componente de capacitação dos voluntários e das

Voluntariado” ‐ Paula Correia (Cases) +

entidades promotoras que promovem ações de

David Prazeres (LAH Evora) Moderaçã o:

Interna do HESE, preside à Direçã o da Liga de
Amigos do mesmo Hospital; e é membro da Direçã o
da Federaçã o Nacional de Voluntariado em Saú de.

O moderador:

voluntariado; e a criação de um apoio financeiro
António Miguel, é

16:00 ‐ Debate + Conclusõ es ‐ Antó nio Miguel

jornalista e diretor do
jornal EOL ‐

Antó nio Miguel (dEOL)

para as organizações promotoras de ações de
voluntariado de continuidade no domínio da ação

Entroncamentoonline,

social fazerem face às despesas com o seguro de

que fundou em 2001.

acidentes pessoais e de responsabilidade civil dos
voluntários.”

Fonte: https://www.cases.pt

(dEOL) + Joã o Pereira (cBLVE)
16:30 ‐ Fim dos trabalhos ‐ Rui Maurı́cio,
pJFSJB)

