Reunião do Grupo de Trabalho do Voluntariado
Data: 2009/03/09

Presenças: Maria Gertrudes Teles da Administração Regional de Saúde do Alentejo;
Apolino Salveano da Liga dos Amigos do Hospital de Beja; Teresa Figueira e Ana
Soeiro da Cáritas Diocesana de Beja; José Guerra e Joaquina Montinhos do Centro
Distrital de Segurança Social de Beja; Fernanda Romba do Núcleo de Voluntariado de
Mértola; Ana Carvalhais do Centro de Saúde de Almodôvar; Anselmo Prudêncio da
REAPN – Núcleo de Beja; Isabel Benedito da Associação I.D.E.I.Alentejo.

Resumo da Reunião:

1- No âmbito da ordem de trabalhos, foi abordada a revisão do Plano de
Desenvolvimento Social da Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo.
Pretende-se que as instituições que estão representadas neste Grupo de Trabalho
proponham um conjunto de recomendações, e medidas concretas que sejam
consideradas no Plano de Desenvolvimento Social da Plataforma Supraconcelhia do
Baixo Alentejo, e, posteriormente, incluídas nos PDS dos Conselhos Locais de Acção
Social, tendo em conta as necessidades e realidades locais.

Foi sugerido pelo Director do CDSS de Beja, que fosse incluído na página da PSC, a
identificação e contacto dos interlocutores locais para o voluntariado.

Foi feito o ponto da situação do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, no âmbito
do Grupo de Trabalho, tendo em consideração, o plano de actividades definido, e outras
acções realizadas ao nível da Rede de Voluntariado.

Relativamente à meta – “Garantir que no 1º trimestre de 2009 existam 10 concelhos
com entidades promotoras locais de voluntários”, é importante referir que, neste
momento existem 9 concelhos com núcleos ou outro tipo de iniciativas no âmbito do
voluntariado, sendo estes, Cuba, Alvito, Vidigueira, Beja, Mértola, Almodôvar,
Ourique, Odemira e Serpa.

O concelho de Ourique já solicitou, à Cáritas e ao Núcleo de Voluntariado de Mértola, a
realização de uma acção de sensibilização dirigida para um grupo de pessoas
disponíveis para fazer voluntariado.

Também o concelho de Aljustrel tem manifestado interesse em criar um Núcleo ao nível
do voluntariado, pelo que estão a fazer diligências nesse sentido.
Em relação à formação, a Dra. Ana Soeiro informou que tem vindo a assegurar toda a
formação que lhe tem sido solicitada, nomeadamente nos concelhos de Alvito, Cuba e
Vidigueira.

Foi sugerido pelo Sr. Director a importância de fazer o Plano de Formação tendo em
conta, por um lado a bolsa de formadores, e por outro, os recursos logísticos. Ao nível
da bolsa de formadores deve abranger-se o publico alvo do distrito, no sentido de dar
resposta a todas as inscrições de forma célere.
Ficou decidido contactar os interlocutores locais de cada concelho para aferir a
possibilidade de serem estes a receber formação, e, posteriormente, poderem reproduzir
a referida formação ao nível dos seus concelhos.

A Cáritas e a Liga dos Amigos do Hospital assumiram a responsabilidade de, até final
de Abril, elaborarem o Plano de Formação.

A Cáritas responsabilizou-se em terminar o trabalho que tem vindo a fazer ao nível do
recenseamento dos voluntários e das Instituições.

Em anexo segue o ficheiro com as metas a incluir no Plano de Desenvolvimento da
Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo, tendo sido validado por todas as
entidades presentes.
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