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1. Introdução

Este Relatório destina-se a informar os destinatários sobre a atividade em 2019, 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” ( i), o clausulado nos “Protocolos de Colaboração
que estabelecem a forma de instalação do BLVE, a gestão e moldes de funcionamento; e

a relação de parceria entre as partes”, celebrados entre a Associação Voluntariado e

Ação Social do Entroncamento (AVASOCIAL) e o Município do Entroncamento (ME),

a 25 de outubro de 2006 e a 6 de dezembro de 2019, as recomendações da tutela e as

deliberações tomadas em sede de reunião da Comissão de Acompanhamento; e da
reuniões da Assembleia-geral da AVASOCIAL, bem como dos Regulamentos, de 2007
(em vigor) e de 2020 (em produção).

O BLVE, é um serviço público aos cidadãos e às Organizações, que “pretende

promover o encontro entre a oferta e a procura do Voluntariado, sensibilizar os/as
cidadãos/as e as Organizações para o Voluntariado, divulgar projetos e oportunidades
de Voluntariado, contribuir para o aprofundamento do conhecimento do mesmo e
disponibilizar à comunidade, informações sobre o Voluntariado, intra e extra concelho
do Entroncamento.” ( ii)

2. Descrição

Realizaram-se 100 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.
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Registaram-se 22 inscrições para voluntários. 3 admissões e 19 não admissões.

Total de voluntários inscritos em 31 de dezembro de 2019: 61. Manifestaram
vontade em continuar inscritos em 2020: 25.

Total de Organizações inscritas / protocoladas em 31 de dezembro de 2019: 4. Duas

Organizações ( iii) receberam 3 voluntários (CERE – 2 / ALF – 1). Número de horas:

408. Valor: 1.412 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.

Quanto a eventos ocasionais, no âmbito da sensibilização, da informação e da

promoção do voluntariado, realizou-se a 25 de janeiro, a Conferência “Medidas de
Apoio ao Voluntariado”, com 50 participações; cujos oradores foram, a Dra. Paula

Correia ( iv) e o Dr. David Prazeres ( v), com moderação de António Miguel ( vi); a 11 de
julho, a Sessão de Apresentação “Financiamento ao Voluntariado”, em que foram

oradoras, a Dra. Paula Correia e a Dra. Jessica Martins ( vii), com 20 participações; e a
6 de dezembro, a Conferência “O Voluntariado em Portugal”, cujas conferencistas,

foram, a Dra. Paula Correia ( viii) e a Dra. Cristina Ramos ( ix), com moderação da Dra.
Manuela Baptista ( x).

Total de eventos: 3 / total de participações: 96.

O serviço do BLVE foi assegurado por 7 voluntários que contribuíram com 789 horas
de trabalho, cujo valor económico estimado, é de 2.730 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.
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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, a Cooperativa António Sérgio para a

Economia Social, a Liga de Amigos do Hospital do Divino Espírito Santo de Évora, o
CERE - Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento, e o INE – Instituto
Nacional de Estatística.

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 2019, 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, 11 de março de 2020
O Coordenador
_____________________________________
João António Pereira
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i

Guia para a Criação de Bancos Locais de Voluntariado (Versão Preliminar), maio de 2004, Instituto de
Solidariedade e Segurança Social, Lisboa
ii

In.: Regulamento do Banco Local de Voluntariado do Entroncamento, Entroncamento, março de 2020 (em
produção).
iii

Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento (CERE) e Associação dos Lares Ferroviários / Lar do
Entroncamento (ALF).
iv

Coordenadora de Programas, Projetos e Voluntariado da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social
(CASES).
v

Presidente da Direção do Liga de Amigos do Hospital do Divino Espírito Santo de Évora (LAHESE).

vi

Diretor do jornal Entroncamentoonline (EOL)

vii

Da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES).

viii

Idem

ix

Mestre em Economia do Desenvolvimento e Cooperação Internacional; e diretora do Serviço de Contas
Satélite e Avaliação da Qualidade das Contas Nacionais, no Instituto Nacional de Estatı ́stica (INE).
x

Membro dos Órgãos Sociais e coordenadora-geral do CERE - Centro de Ensino e Recuperação do
Entroncamento; e psicóloga nas respostas sociais, CAO, SADE e Intervenção Precoce.
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