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O VOLUNTARIADO
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Rua 5 de Outubro,96 A

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

COESÃO SOCIAL

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/

10 dezembro 2021 - 14:30 horas
Presencial e Videoconferência
Plataforma Jitsi Meet
Junta de Freguesia de São João Baptista

Entroncamento

A conferencista:

Objetivos

CARLA VENTURA,

Comemorar o Dia Internacional dos Voluntários,

é socióloga com pós
-graduação em
Políticas Públicas.

que “fortalecem a coesão social … ajudam a
proteger as sociedades, alcançando os mais
necessitados … e constroem um senso de união
… sendo a espinha dorsal das sociedades”.

Desempenhou

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

O Programa:

vários cargos

Sensibilizar as entidades da economia social no

públicos superiores

sentido da promoção do trabalho voluntário, bem

14:25 - Ligaçã o à Plataforma Jitsi Meet

no âmbito do

como da sua importância e vantagens nas atividades

14:30 - Boas-vindas (moderadora + pJFSJB)

Ministério do

diárias das instituições.

14:35 - Apresentaçõ es pessoais e das Organizaçõ es, da

Trabalho e da Solidariedade Social. Desde 2017 é vice

temá tica e do programa (Ana Rita Cristó vã o)

-presidente da Cooperava António Sérgio para a

Contribuir para a compreensão, de que no âmbito

Economia Social CASES , entidade responsável pela

da solidariedade, o trabalho voluntário pode ser um

promoção de políticas de voluntariado em Portugal.

modus operandi de muito valor, em processos de

14:40 - Introduçã o à Conferê ncia (Ana R. Cristó vã o))
14:45 - Conferê ncia ( Carla Ventura)

integração social, com vista à obtenção de

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

comunidades harmoniosas e coesas, socialmente.

projetos. (Moderaçã o: Ana Rita Cristó vã o)
15:45 - Leitura das conclusõ es (Ana Rita Cristó vã o)

A moderadora:

Celebrar o “Protocolo de Colaboração para a

15:50 - Introduçã o à celebraçã o do Protocolo (Carla

Promoção e o Desenvolvimento da Atividade do

Ana Rita Cristóvão,

Ventura)

Banco Local de Voluntariado do Entroncamento”.

15:55 - Celebraçã o do “Protocolo de Colaboraçã o

é jornalista de “Mé dioTejo”, Licenciada em

(pCASES + viceCASES + pCME + pAVASOCIAL + viceAVASOCIAL)

Destinatários

16:00 - Encerramento (moderadora + pJFSJB)

Presidentes, diretores, outros membros dos Órgãos

16:05 - Fim dos Trabalhos (Ana Rita Cristó vã o)

FM, com desempenho

Sociais e técnicos, das entidades públicas e privadas;

A participação no debate

pro issional anterior em

e também coordenadores de bolsas / bancos locais

Os participantes inscritos, participam diretamente

de voluntariado. Participação aberta ao público em

pela plataforma. Respostas no momento ou à

geral.

posterior por correio eletró nico.

Jornalismo pela Escola Superior de Comunicaçã o,
Lisboa, onde foi Diretora
de Informaçã o na ESC

SAPO24, Rá dio Antena
Livre e Jornal de
Abrantes.

