Volunteer
with the European Solidarity Corps
for Activities in Portugal with Ecological Sense

projeto financiado pelo Programa LIFE (LIFE17 ESC/PT/003)

LIFE VOLUNTEER ESCAPES
O projeto VOLUNTEER ESCAPES é um dos quatro apoiados pelo Programa LIFE, em toda a Europa, para
ensaiar e avaliar a viabilidade de recorrer a voluntários do Corpo Europeu de Solidariedade para
apoiar atividades de conservação da natureza e biodiversidade. É um projeto LIFE Preparatório, o que
significa que se destina a gerar informação e conhecimentos que possam ser utilizados, após a sua
conclusão, a uma aplicação mais alargada, tanto no contexto nacional como noutros estados membros.
O projeto envolve uma parceria alargada de várias organizações com trabalho anterior no acolhimento
e dinamização de voluntariado para diversas atividades de conservação da natureza e biodiversidade,
bem como organizações que têm promovido trabalho complementar nestas áreas.
A parceria e projeto são coordenados pela MONTIS - Associação de Conservação da Natureza, numa
colaboração ativa com:
•
•

•

•

organismos da administração central e local (Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e
Município de Torres Vedras);
organizações não governamentais dedicadas à conservação da natureza e biodiversidade (SPEA
- Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Plantar uma Árvore – Associação, MARCA –
Associação de Desenvolvimento Local);
outras associações sem fins lucrativos que, no âmbito das suas atividades e com os seus sócios,
procuram integrar as questões ambientais e de conservação da natureza na atividade
económica (BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável e
ROTA VICENTINA - Associação para a Promoção do Turismo de Natureza na Costa Alentejana
e Vicentina);
uma PME da área da comunicação ambiental, que irá auxiliar a implementação desta vertente
do projeto, PLAYSOLUTIONS - Audiovisuais.

Globalmente, espera-se que a partir de Junho de 2018 e até ao seu término, os trabalhos do projeto
permitam, entre outros, acolher pelo menos 175 voluntários para a realização de atividades de
voluntariado úteis à conservação da natureza e biodiversidade, no campo e/ou em escritório,
abrangendo sobretudo áreas da Rede Natura 2000 e/ou espécies e habitats protegidos por políticas
europeias como as Diretivas Aves e Habitats.
Para assegurar esse e outros objetivos – incluindo o de desenvolvimento e implementação de um
programa de voluntariado conjunto, rotativo, que permita aos voluntários contactar simultaneamente
com mais do que uma organização - cada parceiro irá acolher, por períodos diversos e para diferentes
tipos de atividades, voluntários angariados através do Corpo Europeu de Solidariedade.
Os locais de acolhimento são diversos e abrangem ofertas para voluntariado que incluem várias regiões,
como os Açores e Madeira, e municípios, como Faro, Lisboa, Montemor-o-Novo, Odemira, Sesimbra,
Sintra, Torres Vedras, Vila Pouca de Aguiar e Vouzela.
À medida que disponíveis, as ofertas serão comunicadas e divulgadas, entre outros, diretamente por
cada parceiro através das suas redes, na página Facebook do projeto
(https://www.facebook.com/volunteer.escapes/). e no Website do projeto
(https://lifevolunteerescapes.org/). Os interessados, com idades entre os 18 e 30 anos, terão de
estar registados na Base de Dados do Corpo Europeu de Solidariedade, para a elas poderem
concorrer (https://europa.eu/youth/solidarity_en).
Caso pretendam mais informações sobre o projeto e/ou sobre as ofertas de voluntariado disponíveis,
não hesitem em contactar a MONTIS ou qualquer dos parceiros, através dos contactos disponibilizados
neste documento.

MONTIS - Associação de Conservação da Natureza
•
•
•

Locais de Voluntariado: Vouzela
Pessoa de Contacto: Carolina Barbosa
Email: volunteer.escapes@gmail.com

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
•
•
•

Locais de Voluntariado: Faro
Pessoa de Contacto: Paula Vaz
Email: paula.vaz@apambiente.pt

BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável
•
•
•

Locais de Voluntariado: Lisboa
Pessoas de Contacto: Mafalda Evangelista
Email: mafalda.evangelista@bcsdportugal.org

MARCA – Associação de Desenvolvimento Local
•
•
•

Locais de Voluntariado: Montemor-o-Novo
Pessoas de Contacto: Lúcia Pereira
Email: lines@marca-adl.pt

Município de Torres Vedras
•
•
•

Locais de Voluntariado: Torres Vedras
Pessoa de Contacto: Margarida Frade
Email: margaridafrade@cm-tvedras.pt

Plantar Uma Árvore – Associação
•
•
•

Locais de Voluntariado: Vila Pouca de Aguiar, Sintra
Pessoas de Contacto: Miguel Teles, Mariana Dias
Email: volunteer.escapes@plantarumaarvore.org

PLAYSOLUTIONS - Audiovisuais
•
•
•

Locais de Voluntariado: Lisboa (Linda-a-Velha)
Pessoas de Contacto: Pedro Ferreira
Email: pedromf@playsolutions.pt

ROTA VICENTINA - Associação para a Promoção do Turismo de Natureza na Costa Alentejana e
Vicentina
•
•
•

Locais de Voluntariado: Odemira
Pessoas de Contacto: Irene Nunes
Email: irene.nunes@rotavicentina.com

SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
•
•
•

Locais de Voluntariado: Sesimbra, Açores, Berlengas
Pessoa de Contacto: Alexandra Lopes
Email: alexandra.lopes@spea.pt

