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NOTA À IMPRENSA

Banco de Voluntariado arranca em Sines
O Banco Local de Voluntariado de Sines (BLVS), promovido pela Câmara Municipal de Sines no
âmbito da Rede Social e em implantação desde dezembro, visa incentivar e promover o trabalho
voluntário no concelho.
O BLVS pretende ser um espaço de encontro entre os cidadãos interessados em ser voluntários e
as organizações que realizem atividades socialmente úteis, promotoras de voluntariado, sendo a
autarquia o elemento de ligação entre voluntários e organizações.
Os principais objetivos do BLVS são incentivar e fomentar a prática do voluntariado a favor da
comunidade, promover o encontro entre a oferta e a procura de voluntariado, formar
voluntários e agentes institucionais no âmbito da prática do voluntariado e divulgar projetos e
oportunidades de voluntariado, sendo possível exercer ou apresentar projetos em áreas como
ação social, ambiente, cultura, desporto, educação, património, saúde, entre outras.
Podem ser voluntários os cidadãos que, de forma livre, desinteressada e responsável, se
comprometam, de acordo com as aptidões próprias e no seu tempo livre, a realizar ações de
voluntariado no âmbito de uma organização promotora.
Podem acolher projetos de voluntariados as entidades públicas ou privadas que promovem ou
pretendem promover projetos e programas de voluntariado no concelho, tais como Associações,
Escolas, IPSS’s, Juntas de Freguesia, Serviços de Saúde, entre outras.
As inscrições, para voluntários e organizações, podem ser feitas no serviço administrativo da
Unidade de Ação Social na Câmara Municipal de Sines, através do correio eletrónico
redesocial@mun-sines.pt ou pelo telefone 269 630 612.
Sessão de esclarecimento no dia 14 de dezembro
No dia 14 de dezembro, pelas 11h00, tem lugar na sala de sessões da Câmara Municipal de Sines
uma sessão de esclarecimento sobre o BLVS, que contará com a presença da Coordenadora
Técnica do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, Dra. Maria Elisa Borges.
A sessão é destinada a todas as pessoas interessada em ser voluntárias e às organizações que
realizem atividades socialmente úteis, possíveis promotoras de voluntariado.
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