Reunião do Grupo de Trabalho do Voluntariado
Data: 2008/10/14
Presenças: Maria Gertrudes Teles da Administração Regional de Saúde do Alentejo;
Maria Lisalete Pombeiro e Apolino Salveano da Liga dos Amigos do Hospital de Beja;
Teresa Chaves e Ana Soeiro da Cáritas Diocesana de Beja; José Guerra e Joaquina
Montinhos do Centro Distrital de Segurança Social de Beja; Maria Antónia Sargaço do
Conselho Local de Acção Social de Alvito; Maria Paula Gonçalves do Conselho Local
de Acção Social de Vidigueira; Maria Elisa Borges e Alexandra Jorge do Conselho
Nacional para a Promoção do Voluntariado; Fernanda Romba do Núcleo de
Voluntariado de Mértola; Ana Carvalhais do Centro de Saúde de Almodôvar; Anselmo
Prudêncio da REAPN – Núcleo de Beja; Catarina Palma do Instituto Português da
Juventude.

Resumo da Reunião:

1. Foram dadas informações por parte do Núcleo de Voluntariado de Mértola
relativamente às actividades que este Núcleo tem vindo a realizar, bem como, à
formação para voluntários, da responsabilidade da Cáritas, que irá decorrer até ao mês
de Março. A Dra Paula Gonçalves do CLAS da Vidigueira fez o ponto da situação do
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no concelho, tendo sido referido que, já foi
criado o Núcleo de Voluntariado, o qual já integra12 voluntários. Também o Núcleo de
Voluntariado de Alvito já está a funcionar, tendo sido celebrado protocolos com as duas
Instituições do concelho
A Dra Ana Carvalhais deu conhecimento da actividade desenvolvida pelo Núcleo de
Voluntariado do Centro de Saúde de Almodôvar.
Apesar de não existirem mais Núcleos de Voluntariado constituídos no distrito de Beja,
existem outras iniciativas no âmbito do voluntariado, nomeadamente em Odemira, em
Cuba e em Beja. É importante referir que o Banco de Voluntariado que se encontra
sediado em Beja.
Foi solicitado às entidades presente que enviem a informação relativa às actividades que
desenvolvem nesta área para serem integradas no site.
Vai ser agendada uma reunião, durante o mês de Outubro, com os interlocutores locais,
no sentido de aferir os constrangimentos existentes ao nível concelhio para a promoção

do voluntariado, bem como, apresentar o Plano de Actividades da Rede de
Voluntariado.
Foi apresentada a página do Banco de Voluntariado, na qual se pode constatar que já
existem 178 voluntários inscritos nas diferentes áreas de interesse pessoal.

2. Foi apresentado a Proposta de Planeamento das Actividades da Rede de Voluntariado

Metas

Actividades

Até ao final do ano existir
um interlocutor local para o
voluntariado em todos os
concelhos
Até 1º trimestre de 2009 que
existam 10 concelhos com
entidades promotoras locais
de voluntários

Cronograma Responsável

Reunião
com Dez/2008
interlocutores locais

Seg. Social

-sensibilização
de Março/09
Interlocutores locais
divulgação/sensibilização
nas Redes Sociais
-promover acções de
sensibilização
às
entidades.
de Março/09
Até final do 1º trimestre de Recenseamento
voluntários e instituições
2009, inscrever no Banco de

Seg. Social

voluntariado,
voluntários

todos
e

Cáritas

Cáritas

os

instituições

promotoras de voluntariado
Até final do ano construir -Elaboração
diagnóstico ao nível
um Plano de Formação para
formação
-Elaboração do Plano
o Voluntariado
Formação
Até Março divulgar a Rede -Realização de acções

do Dez/08
da

Cáritas

de Março/2008

do Hospital

de Março/2009

Seg. Social

Liga Amigos

de Voluntariado em todos os divulgação/sensibilização
CLAS

nas reuniões de CLAS

das Abril/08
1º Monitorização
actividades da Rede de
trimestre um sistema de
Voluntariado do distrito
monitorização da actividade de Beja
Criar

até

final

do

da Rede de Voluntariado

A proposta foi validada por todas as entidades presentes.

e

Seg. Social

A próxima reunião do GTV ficou agendada para 3 de Abril.

