Ação de Formação

O BANCO LOCAL

QUERO SER

DE VOLUNTARIADO
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

Telefone: 249 728 338
Fax: 249 240 903

VOLUNTÁRIO !

Telemóvel (coordenador): 933 150 002
Telemóvel (Banco de Voluntariado): 966 715 580
Email: voluntariado.entroncamento@gmail.com
www.avasocial.org

de Voluntários, onde se disponibilizam
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.

Colaboração e apoios:

24 de abril de 2019 - 14:00 horas
Junta de Freguesia de S. João Baptista
Entroncamento

O formador:

QUERO SER

João Pereira é

VOLUNTÁRIO! ...

Educador Social,
Formador Pro issional e

“Apesar de se poder considerar que a prática do

da Area do Voluntariado

voluntariado é tão antiga quanto a humanidade, a

(certi icado) presidente

verdade é aquela, embora com diversas designa-

da AVASOCIAL e coordenador do BLVE.

ções e modos de atuação, tem acontecido de gerações em gerações, mas sempre e cada vez mais

A Formação na área do Voluntariado
“Na á rea do Voluntariado, a formaçã o constitui
simultaneamente um direito e um dever do/a

com a intenção do fazer o bem bem feito e mais do
agrado de todos, pelo menos entre os interveni-

voluntá rio/a ‐ “ter acesso a programas de formação

entes. É por isso e a par disso que o voluntariado,

inicial e contínua, tendo em vista o aperfeiçoamento

no intuito da eficiência e da eficácia da ação, se

do seu trabalho voluntário”; e um dever ‐ “participar

apresenta cada vez mais organizado, estruturado

nos programas de formação destinados ao correto

O Programa:
14:00 ‐ Receçã o aos participantes + secreta‐
riado
14:15 ‐ Boas‐vindas ‐ Rui Maurı́cio (pJFSJB) +

e profissionalizado (não profissional), e já se

Joã o Pereira (cBLVE)

sente e aceita que deve ser assim. Para que isso

14:30 ‐ Os conceitos e os princı́pios no volun‐

aconteça e para que se atinjam os objetivos, os

tariado ‐ Joã o Pereira (cBLVE)

ser necessariamente certi icada pela DGERT. No

promotores e os operacionalizadores do volunta-

14:45 ‐ O Có digo Etico no voluntariado, para

Voluntariado, aquela tem caracterı́sticas diferen‐tes,

riado, devem também eles estar dotados da infor-

os voluntá rios e para as organizaçõ es.

mação e do conhecimento que lhes permitam en-

16:00 ‐ Proteçã o dos voluntá rios em caso de

desenvolvimento do trabalho voluntário” (Lei
71/98).
A Formaçã o na á rea do Voluntariado, nã o tem que

nã o sendo tida nem tratada como Formaçã o
Pro issional. + info: Manual do Formador / CNPV

tender e atuar em conformidade. Esta Ação de
A promoçã o e realizaçã o de Açõ es de Formaçã o
Inicial em Voluntariado, é uma das atribuiçã o dos

acidente ‐ seguros.

Formação tem esse objetivo: informar e dar a
16:15 ‐ Esclarecimentos, debate e avaliaçã o

Bancos Locais de Voluntariado.

conhecer os aspetos elementares sobre o volunta-

A Certi icaçã o da presente Açã o de Formaçã o, faz‐se

riado e a sua prática, a quem quer ser voluntário

nos moldes em uso na Area do Voluntariado.

e a quem já é.”

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

