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1. Introdução

Este Relatório destina-se a informar os destinatários sobre a atividade em 2018, do
Banco Local de Voluntariado do Entroncamento (BLVE).

A atuação e o funcionamento do BLVE seguem as orientações do “Guia para a Criação

de Bancos Locais de Voluntariado” ( 1), o clausulado no “Protocolo de Colaboração que

estabelece a forma de instalação do BLVE, a gestão e moldes de funcionamento; e a

relação de parceria entre as partes”, celebrado entre a Associação Voluntariado e
Ação Social do Entroncamento (AVASOCIAL) e o Município do Entroncamento (ME),

a 25 de outubro de 2006, as recomendações da tutela e as deliberações tomadas em
sede de reunião da Comissão de Acompanhamento.

2. Descrição

Realizaram-se 72 atendimentos a cidadãos e entidades, que incluíram, a prestação de

informação geral sobre o voluntariado, ajuda técnica, receção de candidaturas,
integração de voluntários em Entidades de Enquadramento, e acompanhamento de
voluntários e entidades.

Registaram-se 14 inscrições para voluntários. Sete admissões e 7 não admissões.

Total de voluntários inscritos em 31 de dezembro de 2018 e que manifestaram a sua
vontade em continuar inscritos em 2019: 36.
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Solidariedade e Segurança Social, Lisboa
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Total de Organizações inscritas / protocoladas em 31 de dezembro de 2018: 4. Duas

Organizações ( 2) receberam 4 voluntários (CERE – 1 / CME – 3). Número de horas:
379. Valor: 1.307 euros (aproximadamente).

Em termos de promoção e divulgação, atualizaram-se os folhetos e o site. E

emitiram-se notas à comunicação social. O BLVE e a sua atividade, foram objeto de

publicação de peças jornalísticas em Órgãos da Comunicação Social, impressa, áudio,

vídeo e digital, nomeadamente o Entroncamento On-Line. A Rádio Voz do

Entroncamento também emitiu apontamento semanal sobre o voluntariado.

No âmbito da sensibilização e da promoção do voluntariado; e da formação de

voluntários, realizou-se: a 22 de maio uma Sessão de Apresentação Pública do

“Projeto Mais Participação, Melhor Saúde”, cuja oradora foi a Dra. Sofia Crisóstomo,

co-coordenadora do projeto no GAT Portugal – Grupo de Ativistas em Tratamento,

com 26 participações; a 31 de julho, uma “Ação de Formação inicial para Voluntários”
inscritos no Banco de Voluntariado, dirigida pelo respetivo Coordenador, com 12

participações; a 25 de outubro, no âmbito do 12.º aniversário do BLVE, o Colóquio “O

Voluntariado… faz sentido?”, cujas oradoras foram, a Dra. Filipa Fernandes, vereadora

da Câmara Municipal de Tomar e a Dra. Eliana Severino, coordenadora do Banco
Local de Voluntariado de Loures, com 32 participações. Total de participações: 70.

O serviço do BLVE foi assegurado por 9 voluntários que contribuíram com 993 horas
de trabalho, cujo valor económico estimado, é de 2.625 euros.

A atividade do BLVE foi suportada financeiramente pelo o Orçamento da Associação
(que inclui o apoio financeiro da CME) e pelos contributos em espécie, de diferentes
entidades parceiras.

Registou-se o apoio e a colaboração de diversas entidades públicas e privadas,
nomeadamente o Município do Entroncamento, a Junta da Freguesia de Nossa
Senhora de Fátima, a Junta de Freguesia de S. João Batista, a Rádio Voz do
Entroncamento, o jornal Entroncamento Online, as Câmaras Municipais, de Loures e
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Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento (CERE) e Câmara Municipal do Entroncamento (CME).
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de Tomar, a Rádio Jornal Cidade de Tomar, o GAT-Portugal / Grupo de Ativistas em
Tratamento; e a CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social.

3. Conclusão

A Coordenação do BLVE agradece o apoio e estímulo, recebido da parte de todos os
voluntários, personalidades, entidades e cidadãos. De outro modo, não teria sido
possível atingir os objetivos traçados.

O presente Relatório apreciado e aprovado nas sedes próprias, integra o Relatório de

Gestão e Contas de 2018, da Associação Voluntariado e Ação Social do
Entroncamento. Vai ser presente à Câmara Municipal do Entroncamento e à
Cooperativa António Sérgio para a Economia Social.

Entroncamento, 10 de janeiro de 2019
O Coordenador
_____________________________________
João António Pereira
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