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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 e também na página Facebook do projeto
(https://www.facebook.com/volunteer.escapes/). 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).
A médio prazo, prevê-se ainda a disponibilização de uma página web específica, que neste momento se
encontra ainda em construção.
Caso pretendam mais informações sobre o projeto e/ou sobre as ofertas de voluntariado disponíveis,
não hesitem em contactar a MARCA – Associação de Desenvolvimento Local ou qualquer dos parceiros,
através dos contactos disponibilizados neste documento.

A MARCA – Associação de Desenvolvimento Local
A MARCA - Associação de Desenvolvimento Local, atua no âmbito social, patrimonial e ambiental, no
concelho de Montemor-o-Novo, em articulação com outros territórios, nacionais e internacionais. Tem
estatuto de utilidade pública e de Organização Não Governamental de Ambiente. Preocupações
ambientais, sociais e identitárias estiveram na génese da criação da Associação, em 1997.
Na área social, desenvolve atualmente a sua ação através da promoção da cidadania, inclusão social e
colmatação das necessidades sentidas pela população, em particular ao nível de fragilidades sociais: o
desemprego, fraca participação juvenil, o isolamento sociodemográfico, o fraco acesso à informação e
défices e desajuste de competências. No âmbito do património humano e cultural, o foco tem sido a
preservação e recuperação de práticas e tradições culturais, a preservação do património rural
construído e a promoção de encontros inter-geracionais para resgatar e preservar Memória, Tradição e
Identidade. Um terceiro pilar de intervenção refere-se às questões ambientais, visando-se aqui a
conciliação entre a conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento social e económico, como
estratégia para o futuro sustentável das áreas rurais.
Para apoiar ações de conservação da natureza e, entre estas, a manutenção de um viveiro de espécies
autóctones, a MARCA ADL dinamiza ações de voluntariado ambiental com jovens locais e do Serviço
Voluntário Europeu, associações e empresas. A parceria no projeto Volunteer ESCAPES veio permitir dar
continuidade aos trabalhos desenvolvidos, envolver outros públicos e alargar as áreas de intervenção.
No âmbito da mesma a MARCA ADL terá a seu cargo o acolhimento de 12 voluntários. Mais
informações em www.marca-adl.pt e/ ou através de facebook https://pt-pt.facebook.com/marca.local/,
e/ou através do email lines@marca-adl.pt.
Ofertas de Voluntariado
As ofertas de voluntariado da MARCA ADL dirigem-se especialmente a fomentar a proteção das áreas
abrangidas pela Rede Natura 2000 e restaurar áreas degradadas, no concelho de Montemor-o-Novo. Os
voluntários irão apoiar várias ações, algumas já iniciadas com o projeto LIFE LINES, como plantações,
controlo de espécies exóticas invasoras, recuperação de galerias ripícolas, conservação de habitats nos
SIC de Monfurado e Cabrela e zonas tampão, trazendo melhorias para o concelho e, em particular, para
estas áreas com importantes valores naturais. Além destas atividades, os voluntários terão também a
possibilidade realizar trabalho administrativo e de registo, participar em eventos, encontros ou feiras de
divulgação de atividades da MARCA ADL e do projeto, e ainda divulgar o voluntariado como uma
experiência, em escolas. Esta experiência permitirá aos voluntários a aquisição de competências e
contribuirá para a sensibilização / educação de diversos públicos na região, bem como para a melhoria
de práticas relativamente ao património natural.
O que disponibilizamos
A MARCA ADL disponibilizará a todos os voluntários do Corpo Europeu de Solidariedade:







acompanhamento/orientação por um tutor específico, designado no Acordo de Voluntariado;
formação teórico-prática nas atividades a executar;
seguros legalmente obrigatórios;
soluções de alojamento e alimentação que, tendo por base o montante máximo de 20€ por dia
de voluntariado efetivo, permitam aos voluntários dispor das condições básicas necessárias ao
acolhimento;
reembolso de despesas de viagem entre a residência e o local de acolhimento (uma ida e uma
vinda, por voluntário e período de voluntariado), até ao limite dos custos unitários
reembolsáveis, conforme montantes definidos pelo Corpo Europeu de Solidariedade:
o 10 a 99 Km: máximo de 20 €; 100 a 499 Km: máximo de 180 €; 500 a 1.999 Km:
máximo de 275 €; 2.000 a 2.999 Km: máximo de 360 €.

