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Introdução

Este documento é o Plano de Ação do Banco Local de Voluntariado do

Entroncamento (BLVE) para 2020. É numa relação, o mais próxima possível dos
conceitos, das boas práticas, da finalidade e dos objetivos gerais do voluntariado e

do Plano Nacional do Voluntariado (PNV) que se apresenta este Plano, se
escolheram os temas, e se prevê desenvolver as Ações planeadas que levem à

participação e ao envolvimento dos cidadãos, das comunidades e da sociedade em

geral, qual “expressão da cidadania ativa”, embora esse movimento não se esgote
na participação em atividades de voluntariado.

O BLVE e os demais Bancos Locais de Voluntariado (BLVs), criados por
recomendação da Comissão Nacional para o Ano Internacional dos Voluntários
(2001), são estruturas locais facilitadoras do voluntariado, que atuando em

subsidiariedade e usufruindo da proximidade do conhecimento das características
de cada comunidade, contribuem para a promoção, a organização e o
aprofundamento do voluntariado;

Os BLVs têm um papel relevante na promoção e organização do voluntariado, que
se traduz numa maior eficácia na utilização dos recursos e na dinamização das
vontades locais;

Considera-se ainda que atribuições do Município do Entroncamento (ME)
assumem relevância no desenvolvimento e na consolidação de programas e
projetos de interesse local em particular na área do voluntariado;

Que a Associação Voluntariado e Ação Social do Entroncamento (AVASOCIAL) tem

por objeto o exercício de atividades de âmbito cultural, exercício do voluntariado

social, animação das relações interpessoais e promoção de hábitos e estilos
saudáveis de vida;
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Que por Protocolo, de 25 de outubro de 2006, foi instituído o BLVE e estabelecido

um quadro de cooperação entre o Município do Entroncamento (ME) e a

AVASOCIAL, no âmbito da gestão e do funcionamento daquele;

E que a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) é a entidade

que em Portugal, tem por atribuição legal o desenvolvimento de políticas na área
do voluntariado.

1. Finalidade

Promover o voluntariado por via da concretização dos objetivos dos BLVs,

como a sensibilização dos cidadãos e das Entidades para e Voluntariado; e o

aprofundamento do conhecimento daquele, com vista ao reforço do

voluntariado e às boas práticas da atividade voluntária.

2. Objetivo geral

Contribuir para a sensibilização dos cidadãos e das Entidades sobre a

importância do envolvimento em atividades de voluntariado, modo particular
de intervenção no âmbito do desenvolvimento social e de exercício da
cidadania ativa.

3. Objetivos específicos

Informar, receber e fazer a gestão de candidaturas de cidadãos a voluntários e
de instituições a entidades promotoras de voluntariado. Realizar ações que
permitam a promoção, o melhor conhecimento do voluntariado e de projetos, a
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capacitação dos agentes do voluntariado; e a produção de opinião favorável
motivadora para a prática do voluntariado organizado.

4. Atendimento

Funcionamento de segunda a sexta-feira, exceto feriados ou equiparados, das

10 às 12 (horário de verão) e das 15 às 17 horas (horário de inverno).

De acordo com as suas atribuições, realiza atendimento a cidadãos e entidades,

e outras atividades, nomeadamente as de divulgação e de sensibilização para o
voluntariado, e de formação para voluntários.

5. Gestão de Voluntários

Recrutamento, seleção, formação, integração, acompanhamento, avaliação e
certificação

de

voluntários

Voluntariado, protocoladas.

colocados

em

Entidades

Promotoras

de

6. Parcerias institucionais

O BLVE promoverá as ações julgadas suficientes e necessárias para a
manutenção e alargamento de rede de instituições parceiras, que aceitem a
colocação dos voluntários inscritos no BLVE.

7. Sensibilização, Formação e Capacitação

Ações pontuais: workshop Voluntariado e Reiki – 11 de fevereiro, Ação de
Sensibilização e Formação – 22 de abril; e Comemoração do Dia Internacional
dos Voluntários – 10 de dezembro.

8. Promoção, Comunicação e Divulgação

a) Emissão semanal na Rádio Voz do Entroncamento, de apontamento relativo
ao voluntariado.
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b) Publicação de apontamentos relativos ao voluntariado, no Entroncamento
Online

c) Produção (atualização) de folheto relativo ao BLVE.
d) Produção de Apresentação ou Vídeo sobre o BLVE.

e) Produção de Press-release’ quando for achado atual e/ou pertinente, e
atualização do site e do blogue.

f) Presença em eventos, para as quais exista convite ou proposta, e se revele
possível ou conveniente para o BLVE.

g) Produção de Relatório da Atividade, semestral e de Plano de Ação, anual.

h) Realização de reunião da Comissão de Acompanhamento.

9. Recursos Humanos e Materiais

Os recursos humanos que vão ser afetados à execução do presente Plano, são os
voluntários da AVASOCIAL e outros cidadãos que vierem a colaborar em
regime pró-bono. Os recursos materiais são os da AVASOCIAL.

10. Financiamento

A atividade do BLVE, também em 2020, deve continuar a ser financiada,
conforme o Protocolo de Colaboração, celebrados entre a AVASOCIAL e o ME

em dezembro de 2019.

11. Avaliação

A execução deste Plano é avaliada a partir dos dados registados, como: número

de atendimentos, de inscrições, de admissões, de demissões, etc., bem como
quantidade de horas disponibilizadas, realização efetiva de ações e quantidade

de participações e outros elementos que venham a ser considerados
pertinentes e essenciais; e da emissão de parecer por parte da Comissão de
Acompanhamento.
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12. A terminar

Tratando-se de um Plano, o mesmo pode ser alterado, em função das realidades

emergentes e da escolha oportuna das melhores soluções programáticas.
Aprovado em sede de reunião da Direção da AVASOCIAL, realizada a 12 de
novembro de 2019.

12 de novembro de 2019
O Coordenador do

Banco Local de Voluntariado do Entroncamento
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