Conferência Nacional de Voluntariado
e Bancos do Voluntariado
Ideias – Projectos - Experiências - Formação

Salão nobre da CM de Almeirim
15 de Novembro
Inscrições em www.rutis.pt
Organização:

Parceiros:

Conferência Nacional de Voluntariado

e de Bancos do Voluntariado

15 de Novembro de 2016

(Terça-feira)

Salão Nobre da CM de Almeirim
Programa:
9.45 h – Sessão de abertura com a presença da Secretária de Estado para a
Cidadania e Igualdade (SECI), Catarina Marcelino
10.00 h – Apresentação da iniciativa “Roteiro Cidadania em Portugal” da Animar e
da SECI. A carrinha do projecto estará presente no evento
10.15 h - Voluntariado empresarial - Mariana Delgado da GRACE
10.30 h - Educação para o voluntariado – Ministério da Educação
10.45 h - Voluntários para a leitura - Isabel Alçada, Assessora para a educação do
Presidente da República e antiga Ministra da Educação
11.00 h - Voluntariado cultural – Olga André, Câmara Municipal de Leiria
11.15 h - Intervenção de risoterapia por Fernando Batista (Associação Mais Feliz)
11.20 h – 11.45h – Pausa
11.45 h - Voluntariado na saúde – Duarte Paiva, Presidente Associação Conversa
Amiga.
12.00 h - Voluntariado nas Universidades Seniores e apresentação de um projecto
para a promoção, formação e gestão do voluntariado – Luis Jacob, RUTIS
12.15 h - Intervenção de risoterapia por Fernando Batista (Associação Mais Feliz)
Almoço livre
14.00h – Formação em Gestão do Voluntariado – Tânia Silva, Fundação Eugénio de
Almeida de Évora
16.00h – Oportunidades e desafios dos bancos de voluntariado. Debate
Câmara Municipal de Almeirim
A RUTIS é membro da:
17.30h - Encerramento
Organização:

Conferência Nacional de Voluntariado

e de Bancos do Voluntariado
Informações gerais:
Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, Rua 5 de Outubro. Ver mapa e indicações
Valor: 20€, inscrições em www.rutis.pt ou aqui.
Material entregue: Pasta, caneta, 3 e-books sobre voluntariado e certificado de formação profissional e de
participação.
Projectos apresentados:
Roteiro da cidadania: O roteiro “Cidadania em Portugal” é uma parceria entre a SECI e a Animar com o
objectivo de por o país a debater questões de cidadania, convidando as comunidades a conhecer bons
exemplos de cidadania, ao mesmo tempo que estimula a reflexão sobre o combate às desigualdades ou
discriminações. A equipa do projeto vai percorrer o país numa carrinha durante os próximos nove meses.
Grace: O Grupo De Reflexão E Apoio À Cidadania Empresarial organiza o GIRO que é uma iniciativa de
voluntariado empresarial na qual são realizadas várias intervenções a nível nacional, com vista à melhoria
da qualidade de vida de jovens e crianças em risco, idosos, à defesa dos animais e à recuperação de
espaços naturais. Em oito edições, o GIRO reuniu já mais de 4600 voluntários, 60 instituições e 17 mil
pessoas em todo o país.
Educação para o voluntariado: Projecto do Ministério da Educação para promover o voluntariado nas
escolas.
Voluntários para a leitura: O projeto Voluntários de Leitura, promovido pelo CITI – Universidade Nova de
Lisboa em parceria com a AVL – Associação para o Voluntariado de Leitura, destina-se a potenciar o
desenvolvimento de uma rede nacional de voluntariado na área da promoção da leitura.
Voluntariado cultural: Acolhimento de visitantes, receção, loja, serviço educativo, apoio à manutenção dos
espaços, produção de eventos, exposições, divulgação cultural, produção de multimédia e promoção
turística e comercial são algumas das atividades nas quais os voluntários terão oportunidade de participar
na cidade de Leiria.
Associação Mais Feliz: Eu Consigo Ser + Feliz – Associação, tem como objectivo investigar, apoiar, apelar,
implementar, promover e desenvolver actividades que visem a integração com o Ser de cada um,
mediante o desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual, destinada à família, à comunidade, à
população sénior e carenciada
Associação Conversa Amiga: Voluntariado na saúde com os projectos “Conversa Amiga”, “Quiosques da
Saúde”, “Cacifos solidários” e “Medicina Amiga”. Duarte Paiva recebeu uma das menções honrosas do
prémio da VISÃO Solidária 2013.
RUTIS – Rede de Universidades Seniores: Apresentação de um estudo sobre voluntariado sénior e um
projecto para a gestão e organização do voluntariado. A RUTIS é a entidade que representa as 300
universidades seniores portuguesas, com 42.000 alunos e 5.500 professores voluntários.
A Fundação Eugénio de Almeida é uma das entidades mais importantes em Portugal na área do
voluntariado através dos seus estudos, formações e actividades.

