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Introdução

Este Relatório destina-se a informar os destinatários sobre a atividade em 2017, do
Banco Local de Voluntariado do Entroncamento.

Realizaram-se 104 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 10 inscrições para voluntários. Seis foram admitidos e 4 não foram
admitidos. Total de voluntários inscritos em 31 de dezembro de 2017: 400.

Foi renegociado e recelebrado protocolo com uma Organização Promotora de
Voluntariado – o CERE. Total de Organizações inscritas / protocoladas em 31 de
dezembro de 2017: 4.

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 nos jornais, Notícias do Entroncamento e Entroncamento On-Line. A

Rádio Voz do Entroncamento também emitiu apontamento semanal sobre o
voluntariado.

Página 1 de 2

No âmbito da sensibilização e da promoção do voluntariado, realizaram-se as

Conferências, “O Voluntariado e o Emprego” com Helena Pinto, vereadora da Câmara
Municipal de Torres Novas e 30 participações e “E agora a Pobreza” com Aníbal Vieira,

Vigário-geral da Diocese de Santarém e 32 participações. Realizou-se “Sessão evocativa
do Dia Internacional dos Voluntários” com o presidente do CERE, a diretora da Escola
Profissional Gustave Eiffel e 23 participações. Total de participações – 85.

O serviço do BLVE foi assegurado por 7 voluntários que contribuíram com 874 horas de
trabalho, cujo valor económico estimado, é de 2.893 euros.

Registou-se o apoio e a colaboração de diversas entidades públicas e privadas,
nomeadamente a Federação Nacional de Voluntariado em Saúde, o Centro Europe Direct

de Santarém, 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

Notícias do Entroncamento, o jornal Entroncamento Online, a Câmara Municipal de
Torres Novas e a Diocese de Santarém.
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O Coordenador
_____________________________________
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