Reunião do Grupo de Trabalho do Voluntariado
Data: 2008/05/16
Presenças: Maria Gertrudes Teles da Administração Regional de Saúde do Alentejo;
Maria Lisalete Pombeiro 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; Maria Antónia
Sargaço do Conselho Local de Acção Social de Alvito; Maria Elisa Borges do Conselho
Nacional para a Promoção do Voluntariado; Sónia Carvalho do Instituto Politécnico de
Beja; Fernanda Romba do Núcleo de Voluntariado de Mértola; Paula Monteiro da
Associação Ideia Alentejo; Cândido Machado do Instituto Português da Juventude.

Resumo da Reunião:

1. Foi dada informação referente à reunião com os interlocutores locais para o
voluntariado, que está agendada para o dia 29 de Maio pelas 15.30h no Centro Distrital
de Segurança Social de Beja.
Foram dadas informações por parte do Núcleo de Voluntariado de Mértola
relativamente ás acções de sensibilização que este tem vindo a realizar, ou, que tem
agendadas ao nível de alguns concelhos do distrito de Beja.
A Cáritas informou da importância das sessões promovidas pela Fundação Eugénio de
Almeida de Évora, a realizar a 28 de Maio e 7 de Junho no âmbito do voluntariado.
Foi dada a informação que o Alentejo foi um dos distritos priorizados ao nível do País
para ser realizada uma recolha de dados relativos a pequenos núcleos de voluntariado,
durante o mês de Junho, dado que foi considerada uma das regiões com mais trabalho
desenvolvido nesta área.

2. Relativamente à apreciação de proposta do IPJ para voluntariado social, o
representante desta entidade informou que o IPJ tem um portal da juventude onde se
pode aceder ao voluntariado jovem, o que permite aos jovens inscreverem-se em
projectos promovidos por diversas entidades que têm parceria com o IPJ, bem como,
também permite aos promotores do voluntariado (entidades públicas da administração
central, regional ou local ou outras pessoas colectivas de direito público ou privado,
legalmente constituídas), apresentarem propostas de interesse social e comunitário.

O IPJ assume o papel de promotor do voluntariado, e receptor de propostas por parte de
outras entidades neste âmbito.

3. Foi apresentada a proposta para a Rede de Formação para o Voluntariado, pelo
Instituto Politécnico de Beja e a Liga dos Amigos do Hospital de Beja.
Apresentada e discutida a proposta, foi consensualizado pelo Grupo de Trabalho que o
número de horas razoável para a formação inicial para os voluntários, seria de oito
horas. Posteriormente, existirá uma formação específica ajustada à realidade onde cada
voluntário se encontra integrado.
Ao nível da formação inicial os temas a abordar são:
- Evolução do Voluntariado em Portugal
- Enquadramento Jurídico do Voluntariado
- Motivação das pessoas para o Voluntariado
- Conceito de Voluntariado
- Solidariedade e Cidadania
A Cáritas e a Liga dos Amigos do Hospital de Beja responsabilizam-se pela formação
inicial, e o Instituto Politécnico de Beja assegura a questão da formação contínua.
È importante fazer o recenseamento das pessoas que existem ao nível do distrito de Beja
que estão em condições de integrar a bolsa de formadores, e, posteriormente fazer uma
acção de recrutamento de novos voluntários junto das várias redes sociais, para serem
realizadas mais acções de formação para formadores. Todas as entidades devem dar
essa informação à Cáritas nos próximos dias, para esta instituição poder disponibilizar a
referida informação no dia 29 de Maio na reunião a realizar com os interlocutores
locais.

4. Foi apresentada uma proposta de fluxogramas para processos chave da Rede de
Voluntariado.
Os procedimentos a seguir por parte de qualquer pessoa que pretenda integrar a Rede
são:
- Inscrição no site
- Entrevista com o voluntário
- Encaminhamento do voluntário para as instituições receptoras de voluntários
- Formação geral inicial

- Ficha de avaliação entre a Instituição receptora e o Banco do Voluntariado.
A proposta foi validada por todas as entidades presentes.

