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O Banco Local de Voluntariado do Entroncamento

2330-094 Entroncamento
Telefone: 249 728 338

(BLVE) é ponto de encontro entre cidadãos que
desejam realizar Voluntariado e Organizações
Promotoras de Voluntariado ou de Enquadramento

Fax: 249 240 903
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

TEMPO DE COVID

Parceria:

geral.
Foi implementado em outubro de 2006 por meio de
parceria firmada entre a Associação Voluntariado e
Ação Social do Entroncamento (AVASOCIAL), o
Município do Entroncamento (ME) e o Conselho
Nacional para a Promoção do Voluntariado
(CNPV).

Colaboração:

Encontra-se registado como Iniciativa Local de
Voluntariado (ILV) na Plataforma Portugal
Voluntário (CASES), desde julho de 2019.

https://portoalities.com/

25 fevereiro 2021 - 14:30 horas
Videoconferência - Plataforma Jitsi Meet

Entroncamento

A conferencista:

Objetivos

CARLA VENTURA,

Apresentar o que tem sido a resposta global da

é socióloga com pós-

sociedade civil e do voluntariado, às necessidades

graduação em

sociais e comunitárias, emergentes no contexto da

Políticas Públicas.

pandemia COVID‐19, e como isso se enquadra no que

Desempenhou vários
cargos públicos

são os ins do voluntariado.

superiores no âmbito

Que os participantes se confrontem com aquilo que

do Ministério do

são os desa ios que são colocados ao setor, a partir da

Trabalho e da Solidariedade Social. Desde 2017 é
vice-presidente da Cooperava António Sérgio para a

realidade incomum atual, e da nova normalidade que

Economia Social CASES , entidade responsável

surge; e possam então, produzir outros projetos de

pela promoção de políticas de voluntariado em

voluntariado mais adequados e com mais atualidade.

Portugal.

O moderador:

Fonte: http://www.mediotejo.net/

O Programa:
14:30 - Ligaçã o à Plataforma Jitsi Meet
14:35 - Boas-vindas
Apresentaçõ es pessoais e das Organizaçõ es, da
temá tica e do programa (Bernardo Emı́dio)
14:45 - Introduçã o à Conferê ncia (Bernardo Emı́dio)

Que os participantes partilhem, re litam e comparem

14:50 - Conferê ncia ( Carla Ventura)

as diferentes experiências e projetos; e assim, em co‐

15:20 - Debate, troca de ideias, de experiê ncias e de

formação, adquiram mais‐valias e competências para

projetos. (Bernardo Emı́dio)

a sua prática voluntária ou outra.

15:50 - Leitura das Conclusõ es (Joã o Pereira)

Bernardo Salgado Emídio,

15:55 - Encerramento (Tı́lia Nunes)

é jornalista de “O

16:00 - Fim dos Trabalhos (Bernardo Emı́dio)

Mirante”,

Destinatários

licenciado em

A participação no debate

Ciê ncias da

Público em geral, diretores, técnicos, outros

Psicologia e mestre

colaboradores e voluntários, das Organizações da

Os participantes inscritos, participam diretamente

em Psicologia

Sociedade Civil, das Organizações Promotoras de

pela plataforma. Os participantes nã o inscritos,

Voluntariado, dos Bancos Locais de Voluntariado, dos

eventualmente poderã o comentar no facebook.

Organismos e Entidades Públicas; e do Poder Local.

Respostas no momento ou à posterior.

Social e
Organizacional,
pelo ISPA, Lisboa.

