Nota à Imprensa – 10 e Outubro de 2016
Marcelo Rebelo de Sousa e Aníbal Cavaco Silva juntos para homenagear o
Voluntariado, na comemoração dos 10 anos da Bolsa do Voluntariado.
A Bolsa do Voluntariado, um projecto inovador, de âmbito nacional, transversal a toda a
sociedade e economia, que fomenta o exercício da Cidadania e da Responsabilidade
Social, foi já lançado em Outubro de 2006 e é hoje o maior portal de voluntariado em
Portugal.
Marcelo Rebelo de Sousa e Aníbal Cavaco Silva encontram-se hoje, 10 de Outubro, no
Banco de Bens Doados, na Av. de Ceuta, em Alcântara, às 10h30, para prestarem uma
homenagem a todos os Voluntários portugueses, na comemoração dos 10 anos da Bolsa
do Voluntariado.
Com o objectivo: ponto de encontro entre a procura e oferta de trabalho voluntário, visa
permitir, numa óptica dinâmica, articular a necessidade de trabalho voluntário das
instituições e organizações por área de actividade com a disponibilidade para o prestar
por parte de pessoas e entidades. A Bolsa do Voluntariado veio potenciar um "mercado"
virtual de voluntariado, dinamizar o encontro de necessidades e vontades. Esta
ferramenta online funciona em tempo real e aproveita as qualificações dos voluntários,
promovendo a capacitação das organizações.
Em articulação com a Bolsa do Voluntariado, é feita a ponte entre as empresas que
querem realizar acções de voluntariado-empresa envolvendo os seus colaboradores e
comunidades locais e as Instituições que necessitam de apoio em actividades ou tarefas
específicas ou pontuais.
A Bolsa do Voluntariado apresenta a primeira aplicação na área social/solidariedade a
estar disponível na loja online do Windows 8 da Microsoft, numa iniciativa cem por cento
nacional que tem por objetivo estender ao Terceiro Setor em Portugal os últimos avanços
que a tecnologia permite alcançar.
Alguns dados:
Nº de voluntários registados: 36.279
Nº de Organizações inscritas:1.800
Ações de Voluntariado: 3.262

Na lógica da ENTRAJUDA, a Bolsa do Voluntariado pretende:
•
•
•
•
•
•

Incentivar a cultura do voluntariado em Portugal
Estabelecer uma ponte entre os voluntários e as instituições de solidariedade
Suscitar o interesse do público mais jovem para a responsabilidade social
Centralizar a informação referente a acções de solidariedade social
Colocar as novas tecnologias ao serviço do 3º Sector
Promover grupos de debate que podem gerar sugestões adequadas com reflexos
positivos para toda a sociedade, em especial para as pessoas mais carenciadas
apoiadas por instituições de solidariedade social

A ENTRAJUDA considera a Bolsa do Voluntariado como uma área estratégica, que gera
muito valor social: para além da utilidade para os utilizadores, este projecto é hoje
reconhecido de forma unânime como o site de referência em Portugal para o
Voluntariado.
Para mais informações : Marta Vinhas (919351709) ou José Maria Caldeira Ribeiro
(918708813)
-----------------------------------------------Sobre a ENTRAJUDA
A ENTRAJUDA é um projecto inovador na área da solidariedade social em Portugal que tem como
objectivos:
•
permitir às instituições melhorarem os serviços prestados aos beneficiários, dotando-as
de um conjunto de instrumentos e recursos de gestão e de organização capazes de potenciar a
eficiência dos seus meios e a eficácia dos seus resultados;
•
mobilizar e facilitar o envolvimento de pessoas e empresas que pretendam associar-se
com a sua boa vontade, colocando à disposição das instituições de solidariedade social o seu
trabalho, o seu conhecimento, a sua experiência, os produtos e serviços que produzem ou
fornecem
A ENTRAJUDA nasceu em 2004, fruto da experiência no terreno adquirida no Banco Alimentar e
da constatação que mais do que o “pão” poderiam ser dadas às instituições do sector social
“gestão e organização”. Ou seja, com uma lógica estruturante e não assistencialista, pela
percepção que a capacitação das instituições sem fins lucrativos (IPSS, ONG's, Misericórdias,
Conferências Vicentinas e outras) e ao nível da organização e gestão tem um impacto enorme na
qualidade dos serviços prestados ou no número de pessoas necessitadas que deles podem
beneficiar.
A ENTRAJUDA é uma instituição ao serviço de outras instituições de solidariedade que lutam
contra a pobreza. O objectivo da ENTRAJUDA é ajudar cada instituição de solidariedade social a
tornar-se mais eficiente e eficaz sem perder nunca a sua vocação; contribuir para a concretização
da missão específica de cada instituição através de processos de mudança que concorram para a
sua capacitação ao nível da organização e da gestão. Porque acreditamos que a rede das
instituições de solidariedade social, pela sua grande proximidade com as pessoas que assistem
têm um papel impar no combate à pobreza, indo ao encontro de cada situação com afecto e calor
humano.
A ENTRAJUDA concretiza a sua missão promovendo a solidariedade, mobilizando voluntários e
criando vínculos entre quem quer dar e ajudar e quem precisa de receber.

