Reunião do Grupo de Trabalho do Voluntariado
Data: 2010/03/25

Presenças: Ana Soeiro e Teresa Chaves da Cáritas Diocesana de Beja; José Guerra e
Joaquina Montinhos do Centro Distrital de Segurança Social de Beja; Mª Antónia
Sargaço do CLAS de Alvito, e Sandra Pires do IPJ de Beja; Maria Elisa Borges e
Alexandra Jorge do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado; Maria
Gertrudes Teles da Administração Regional de Saúde do Alentejo, Elvira Marques, Ana
Maria Palma, Palmira Ricardo, Mª Emília Parrinha, e Balbina Quirino, voluntárias.

Resumo da Reunião:

O Sr. Director iniciou a reunião com a apresentação de um grupo de voluntárias (ex
funcionárias do Centro Distrital de Beja), disponíveis para colaborar ao nível das
actividades da rede para o voluntariado do distrito de Beja.
Foi dada a informação que, no âmbito das Comissões Locais de Voluntariado (CLV),
foi solicitado, o apoio destas voluntárias para participarem na dinamização das
actividades da CLV, e, prestarem apoio ao nível do trabalho da Rede para o
Voluntariado.

O Sr Director informou da missão estratégica deste Grupo de Trabalho relativamente ao
caminho que deve ser o voluntariado, e da importância que este assume ao nível das
instituições, sendo por isso necessário impulsionar determinadas actividades, ás quais as
instituições não conseguem dar resposta, nem assegurar.
O Sr. Director sugeriu que este grupo de voluntárias faça parte integrante do Grupo de
Trabalho do Voluntariado. Relativamente á integração destas voluntárias, ficou de ser
vista a possibilidade do ISS CDist Beja ser a organização promotora de voluntariado e a
Cáritas a entidade de acolhimento das voluntárias.

A Dra Elisa Borges informou do Programa Europeu de Aprendizagem ao Longo da
Vida, no âmbito do voluntariado sénior, que se baseia na troca cultural entre países,
permitindo o conhecimento da cultura dos países através dos seus hábitos
gastronómicos.

Foi feito a monitorização do Plano de Actividades do Grupo de Trabalho tendo em
consideração o ponto da situação do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, no
âmbito do Voluntariado ao nível dos concelhos do Distrito de Beja.
Foi sugerido pelo Sr. Director que fosse agendada uma reunião com todos os
interlocutores locais, no sentido de se activar o papel destes ao nível dos concelhos e
impulsionar o voluntariado onde ainda não existem quaisquer iniciativas.

A Dra Ana Soeiro informou que está a ser elaborado o Plano de Formação que irá
decorrer em dois períodos, Maio – Junho e Outubro. Posteriormente podem ser dadas
mais informações relativamente a esta questão.
Foi referida a importância de se prevista uma acção de formação de formadores, mas a
este nível é importante importante a colaboração do Interlocutor Distrital, no sentido de
identificar as pessoas com perfil adequado para frequentar este tipo de acção.

A realização desta acção de formação deverá realizar-se até final do 1º semestre.

