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1. Introdução
Este Relatório destina-se a informar os destinatários sobre a atividade em 2021, do
Banco Local de Voluntariado do Entroncamento (BLVE).
NOTA:
Chama-se à atenção que atividade do BLVE em 2021, continuou sendo fortemente
influenciada pela aplicação das regras e das medidas impostas aos vários níveis de
poder político, do Estado e das autarquias locais, em virtude da pandemia COVID-19.
Em virtude de 2021, ter continuado a ser um ano atípico, a informação sobre a
atividade do BLVE no ano, não se apresenta ainda na forma proposta pela CASES.
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 das
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)
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2. Descrição
Realizaram-se 21 atendimentos a cidadãos e entidades, que incluíram, a prestação de
informação geral sobre o voluntariado e receção de candidaturas de voluntários.
Houve integração de Voluntários em Entidades (3 no CERE). Reduziu-se o
atendimento presencial não agendado, escolheu-se o atendimento agendado; e em
grande medida, disponibilizou-se o atendimento não presencial, telefónico e digital.
Em 2021 iniciou-se o registo na Plataforma Portugal Voluntário, dos voluntários
cujas inscrições se receberam, deixando aqueles, de estar inseridos na base de dados
da AVASOCIAL.
No início de 2021 existiam 31 voluntários também registados na AVASOCIAL. No
exercício, registaram-se 8 inscrições para voluntários, dos quais 3 foram integrados
em uma instituição, tendo terminado a sua atividade ainda em 2021. Um foi
encaminhado para uma instituição situada for do concelho e 3 aguardam ser
colocados assim que disponham de condições que permitam exercer o voluntariado.
No último dia de 2021, eram 35, o total de voluntários inscritos no BLVE (iii); e que
manifestaram vontade em continuar inscritos em 2022.
A 31 de dezembro de 2021, o total de Organizações inscritas / protocoladas ou com
quem exista proximidade que permite negociar pontualmente a integração de
voluntários, era 4. (iv)
Em termos de promoção e divulgação, atualizaram-se o site e a página do Facebook
da AVASOCIAL; 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.
Realizaram-se, em regime misto (presencial e não presencial), os seguintes eventos
ocasionais: as conferências, “O Voluntariado em Tempo de COVID”, com 61
participações; e a “O Voluntariado e a Coesão Social”, com 47 participações; e em
suporte digital e via rádio, o projeto “O Voluntário está na Rádio”, com emissão
semanal na Rádio Voz do Entroncamento e publicação simultânea na página
Facebook, da Associação, dos 35 apontamentos produzidos. O projeto foi
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apresentado publicamente, em regime não presencial, via rádio e em vídeo com
acesso restrito, publicado na página Facebook da Associação, com 12 participações
registadas. Total de eventos: 4. Total de participações: 110.
Celebrou-se o “Protocolo de Colaboração para a Promoção e o Desenvolvimento da
Atividade do Banco Local de Voluntariado do Entroncamento”, com a Cooperativa
António Sérgio para a Economia Social (CASES) e o Município do Entroncamento
(ME).
O serviço do BLVE foi realizado com recurso a 146 horas de trabalho voluntário, cujo
valor económico se estima em 639,48 euros.
A atividade do BLVE foi suportada financeiramente pelo Orçamento da Associação
(que inclui o apoio financeiro da CME) e pelos contributos em espécie, de diferentes
entidades parceiras.
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, a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social; e os jornais,
Entroncamento Online, O Mirante e o Médio Tejo.

3. Conclusão
A Coordenação do BLVE agradece o apoio e estímulo, recebido da parte dos
membros dos Órgãos Sociais, voluntários, personalidades, entidades e cidadãos. De
outro modo, não teria sido possível realizar o que foi realizado, que embora em
atividade reduzida, o BLVE manteve a fidelização às finalidades e objetivos do
voluntariado, à sua promoção e obtenção de opinião favorável; e às atribuições dos
Bancos de Voluntariado e daquele mesmo.
O presente Relatório apreciado e aprovado nas sedes próprias, integra o Relatório de
Gestão e Contas de 2021, da Associação Voluntariado e Ação Social do
Entroncamento.
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Entroncamento, 23de fevereiro de 2022
O Coordenador
_____________________________________
João António Pereira

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

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

iii

Tratamento estatístico em anexo.

iv

Para mais informação, aceder aqui: www.cm‐entroncamento.pt + www.cere1980.wix.com/cere +
www.alfer.pt + www.avasocial.org
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CARACTERIZAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS
INSCRITOS NO
BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO
DO
ENTRONCAMENTO
EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

Anexo ao Relatório da Atividade de 2021
do
Banco Local de Voluntariado do Entroncamento

23 de fevereiro de 2022

Caracterização dos voluntários inscritos no BLVE,
em 31 de dezembro de 2021
0. Dados recolhidos e trabalhados: género, situação conjugal, concelho de residência,
faixa etária, nível escolar / académico, profissão / ocupação, situação face ao emprego,
e competências escolares / académicas / profissionais.
1. Total de inscritos: 35 ሺ100%ሻ

2. Género: feminino ൌ 11 ሺ31%ሻ; masculino ൌ 24 ሺ69%ሻ
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3. Distribuição por situação conjugal: solteiro ൌ 11 ሺ31%ሻ; casado / união de facto ൌ 17
ሺ49%ሻ; divorciado ൌ 5 ሺ14%ሻ e viúvo ൌ 2 ሺ6%ሻ.
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4. Distribuição por concelho de residência: entroncamento ൌ 32 ሺ91%ሻ; outros
concelhos: 3 ሺ9%ሻ
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5. Distribuição por faixa etária: inferior a 18 anos ൌ 0 ሺ0%ሻ; igual ou superior a 18 e
inferior 35 anos ൌ 8 ሺ23%ሻ; igual ou superior a 35 e inferior a 55 anos ൌ 10 ሺ28%ሻ;
igual ou superior a 55 e inferior a 65 anos ൌ 10 ሺ29%ሻ; superior ou igual a 65 anos e
inferior a 70 ൌ 10 ሺ3%ሻ; e superior ou igual na 70 ൌ 6 ሺ17%ሻ.
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6. Distribuição por nível da formação escolar / académica: ensino básico ൌ 11 ሺ16%ሻ;
secundário ൌ 31 ሺ45%ሻ; superior ൌ 27 ሺ39%ሻ.
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7. Distribuição segundo as áreas profissionais ou de ocupação: sem profissão ሺ1ሻ ou
ocupação não declarada ൌ 28 ሺ11%ሻ; administrativa / escriturária ൌ 17 ሺ14%ሻ;
educação / estudante ൌ 12 ሺ34%ሻ; artes, ofícios e comércio ൌ 2 ሺ6%ሻ; economia,
finanças, gestão e administração ൌ 4 ሺ6%ሻ; social, saúde e farmácia ൌ 3 ሺ6%ሻ;
tecnologias da informação e comunicação ൌ 1 ሺ11%ሻ; transportes e telecomunicações
ൌ 3 ሺ9%ሻ.

1

Pessoas que não se encontram inscritas no Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Página 6 de 9

8. Situação face ao emprego: não empregado ൌ 7 ሺ20%ሻ; empregado ൌ 12 ሺ34%ሻ;
desempregado ൌ 6 ሺ17%ሻ e aposentado ൌ 10 ሺ29%ሻ.
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9. Distribuição por áreas de competências escolares / académicas / profissionais: não
reveladas ൌ 10 ሺ29%ሻ; social saúde, similares e farmácia ൌ 8 ሺ13%ሻ; educação e
humanidades ൌ 5 ሺ14%ሻ; administração, marketing, economia, gestão e TICs ൌ 10
ሺ29%ሻ ; ciência, engenharia e tecnologias ൌ 4 ሺ11%ሻ ; artes, ofícios e cinema ൌ 2
ሺ6%ሻ ; e transportes ൌ 1 ሺ3%ሻ.
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Conclusão
A 31 de dezembro de 2021, a população que no BLVE se encontrava inscrita como voluntária, era
maioritariamente masculina ൌ dois terços; havendo quase empate quanto à situação conjugal –
percentagens semelhantes quanto a casado / união de facto e as outras situações.
Quase toda residente no Entroncamento; e predominantemente em idade ativa ሺ18 a 65 anosሻ mais ou menos 4 quintos; zero menores de idade e 17% acima dos 70 anos.
Claramente de nível escolar / académico secundário e superior ሺ91%ሻ; nível básico residual.
Um terço das profissões / ocupações, situa-se na educação e é residual em termos de profissões
manuais ou operacionais.
Mais ou menos 1/3 encontra-se empregado ou aposentado.
A maioria ൌ 6/7, não revela as competências escolares, académicas ou profissionais, adquiridas.
Os restantes situam-se nas áreas, da administração, da gestão e da economia
Conclusão possível: a população estudada, é masculina, solteira ou em situação conjugal estável,
local, em idade ativa, com formação de nível III e superior, maioritariamente não ocupada, mas,
no entanto, com competências interessantes para o voluntariado, faltando a decisão pessoal e a
resolução do que impede cada cidadão inscrito, para uma adesão efetiva à causa do voluntariado.

Entroncamento, 23 de fevereiro de 2022

O Coordenador
do
Banco Local de Voluntariado do Entroncamento

ሺJoão António Pereiraሻ
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