Reunião do Grupo de Trabalho do Voluntariado
Data: 2008/04/04
Presenças: Conceição Margalha da Administração Regional de Saúde do Alentejo;
Apolino Salveano e Mª Rosário Simão da Liga dos Amigos do Hospital de Beja; Teresa
Chaves e Ana Soeiro da Cáritas Diocesana de Beja; José Guerra, Maria de Fátima
Marques 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; Maria Elisa Borges e Alexandra Jorge
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; Maria Ana Pires do
Secretariado Regional da União das Misericórdias; José Quirino da Confederação
Nacional das Instituições de Solidariedade; Mariana Carveira do NERBE.

Resumo da Reunião:

1. Foi dada informação referente aos Conselhos Locais de Acção Social do distrito de
Beja que já nomearam os interlocutores locais para o voluntariado. Estes interlocutores
têm como função prestar informação geral aos potenciais interessados em iniciativas de
voluntariado (voluntários e Instituições), prestar apoio ao nível da caracterização das
iniciativas locais de voluntariado, bem como articular com os Conselhos Locais de
Acção Social. 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.

2. Está em curso o recenseamento das iniciativas de voluntariado do distrito de Beja.
Esta actividade está a cargo da Cáritas e do Núcleo de Beja da Rede Europeia AntiPobreza.

3. Foi apresentada a futura página de internet do Banco de Voluntariado de Beja, gerido
pela Cáritas. Este site, que deverá estar disponível até ao final do mês de Abril, é um

instrumento importante para potenciar a concretização dos objectos do Banco,
designadamente:
- Acolher candidaturas de pessoas interessadas em fazer Voluntariado, bem como
receber os pedidos de entidades disponíveis para acolherem voluntários,
- Proceder ao encaminhamento de voluntários para estas entidades,
- Acompanhar a inserção de voluntários nas entidades,
- Disponibilizar ao público em geral informação sobre o Voluntariado,
- Promover acções de formação geral em Voluntariado, destinadas a interessados em
efectuar trabalho voluntário.

4. Foi apresentada uma proposta de Estruturação da Rede de Voluntariado Social do
Distrito de Beja (Ver anexo). A proposta foi validada por todas as entidades presentes.

5. A próxima reunião do Grupo de Trabalho do Voluntariado ficou agendada para o dia
16 de Maio. Serão presentes uma proposta de estruturação da Rede de Formação para o
Voluntariado, pela Liga dos Amigos do Hospital e Instituto Politécnico de Beja, e uma
proposta de fluxograma para a Rede de Voluntariado Social do Distrito de Beja pela
Cáritas de Beja e Núcleo de Voluntariado de Mértola.

