Reunião do Grupo de Trabalho do Voluntariado
Data: 2007/11/20
Presenças: Gertrudes Teles da Administração Regional de Saúde do Alentejo; Apolino
Salveano da Associação dos Amigos do Hospital de Beja; Teresa Chaves, da Cáritas
Diocesana de Beja; José Guerra e Joaquina Montinhos do Centro Distrital de Segurança
Social de Beja; João Paulo Trindade do Conselho Local de Acção Social de Alvito;
Paula Gonçalves do Conselho Local de Acção Social de Vidigueira; Elza Chambel do
Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado; Sónia Carvalho do Instituto
Politécnico de Beja; Fernanda Romba do Núcleo de Voluntariado de Mértola; Anselmo
Prudêncio do Núcleo de Beja da Rede Europeia Anti-Pobreza; Mariana Pires da União
das Misericórdias.
Ausências: Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social e NERBEAEBAL.

Resumo da Reunião:

1. Ficou claro entre os participantes que a missão do Grupo de Trabalho de
Voluntariado (GTV) é apoiar a Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo na
definição de estratégias e no acompanhamento das iniciativas de voluntariado a nível
local e supra-local.

2. A concretização daquela missão assenta nos seguintes objectivos estratégicos:
a) Criar um ambiente institucional favorável à expansão do voluntariado social;
b) Caracterizar as iniciativas de voluntariado no território;
c) Garantir a qualificação das iniciativas de voluntariado;
d) Garantir o acompanhamento sistemático e a avaliação das iniciativas de
voluntariado.

3. A Cáritas Diocesana de Beja, com a colaboração da REAPN e do Centro Distrital de
Segurança Social, procederá, até Maio de 2008, ao recenseamento das iniciativas de
voluntariado no distrito.

4. Considerou-se pertinente a criação de pontos de informação sobre voluntariado social
ao nível dos Conselhos Locais de Acção Social. Para este efeito, o GTV recomenda aos

CLAS a designação de um interlocutor local para o voluntariado. Estes
interlocutores, que deverão estar preparados para localmente prestar informação geral
aos potenciais interessados em iniciativas de voluntariado, terão acesso a formação e
informação sistemática por parte do Conselho Nacional para a Promoção do
Voluntariado.

5. Os CLAS de Alvito e de Vidigueira, que pretendem criar redes de voluntariado social
nos seus territórios, terão desde já o apoio e acompanhamento do GTV.

6. A próxima reunião do GTV ficou agendada para Maio de 2008, em dia a definir.

